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Covid-19 heeft in 2020 grote impact gehad op de werking van Het Laagland. Onze 
anders zo levendige thuisbasis is stil, want we werken al tijden zo veel mogelijk vanuit 
huis. Voor ons team, onze makers en acteurs; voor alle Laaglanders was 2020 zonder 
uitzondering een pittig jaar van steeds weer afwachten, hopen, teleurstelling verwerken 
en toch weer meebewegen en weer doorgaan. Je steeds weer verhouden tot nieuwe 
maatregelen, 1,5 meter afstand op het podium, theaters dicht, zalen open voor 100 
mensen, toen voor 30, kinderen t/m 12 jaar wél naast elkaar en toen weer niet... 
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Sittard-Geleen, 31 maart 2021 

Inez Derksen  Simone Mager
artistiek directeur algemeen directeur

En toch blijven we over veerkracht 
beschikken. De extra steun die we vanuit 
OCW mochten ontvangen vormt hiervoor 
een stevige basis. Mede hierdoor hebben 
we ons team in december 2020 zelfs 
kunnen uitbreiden met twee parttime 
matchmakers, passend bij onze doelstelling 
om vanaf 2021 meer maatschappelijk in 
de eigen regio actief te zijn. Alle tijdelijke 
contracten hebben we gehonoreerd, ook 
als voorstellingen nooit tot repetitie zijn 
gekomen. ZZP-ers hebben we conform fair 
practice uitbetaald. De Rode Knop en 
ZOzomer zijn nieuwe activiteiten waarmee 
we ons inhoudelijk hebben versterkt en die 
bovendien extra werkgelegenheid hebben 
geboden aan acteurs en makers. 
Het Laagland bestaat per 2021 twintig 
jaar. Dat hebben we met het team gevierd 

in zoom, met thuisbezorgde bloemen 
en slingers. Bescheiden, maar dat gaat 
2021 verder niet zijn. Daarvoor zijn onze 
voorstellingen en andere plannen te luid, 
te groots en te goed. Pippi Powerrrrr mag 
voorlopig niet de planken op, maar die 
eigenzinnige en inventieve geest blijft ons 
desondanks heel 2021 inspireren! Corona of 
geen corona. 

We staan in de startblokken voor Cinema 
Royal tijdens Festival Cultura Nova 2021 
in Heerlen. En wat zou het heerlijk zijn als 
onze nieuwe kleutervoorstelling 2021: Een 
Ruimtereis vanaf september weer volle 
zalen mag trekken. En dat we eindelijk weer 
de klas in kunnen en onze trailer van stal 
mogen halen. 
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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. In het directiestatuut zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen 
beide directieleden onderling en in verhouding tot de Raad van Toezicht vastgelegd.
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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 
Stichting Het Laagland heeft de 
maatschappelijke doelstelling om 
culturele waarde te creëren door middel 
van theaterproducties met name gericht 
op jeugd en jongeren, zoals verankerd in 
onze statuten. Deze maatschappelijke 
doelstelling is in 2020 door de covid-crisis 
meer dan ooit beproefd en bevraagd: wat 
is onze waarde als gezelschap als we 
ons publiek niet in de theaterzaal of in 
het klaslokaal kunnen ontmoeten? Hoe 
creëren we maatschappelijke en artistieke 
waarde als tournees stilliggen? Met als 
grootste tegenstrijdigheid: hoe dragen 
we als Het Laagland eraan bij dat alle 
covid-maatregelen ook echt hun werk 
doen en hoe bieden we als gezelschap 
ons publiek juist in deze lastige tijden 
perspectief via ons aanbod? Hoofd en 
hart zijn in die rollercoaster meermaals 
stevig op de proef gesteld. Het antwoord 

is dat we zijn blijven repeteren en spelen, 
daar waar dat veilig kon. Dat we online 
platforms hebben ontdekt om ons publiek 
te ontmoeten. Dat we live online-theater 
hebben gemaakt, zoals in het geval van 
Zujerleech in de zoom-variant en de nieuw 
ontwikkelde zoomvoorstelling De Rode Knop. 
Dat we registraties uit ons rijke repertoire 
gratis online hebben aangeboden, om 
later een betaald platform te maken 
samen met onze collega aanbieders van 
jeugdpodiumkunsten. Dat we eerder dan 
verwacht de kans zagen om in Geleen-Zuid 
met een team van makers de wijk in te 
trekken en daar op 1,5 meter afstand in het 
kader van ZOzomer toch 1 op 1 ontmoetingen 
aan te gaan. Dat we podcasts als medium 
hebben verkend in Radio Anders. 

We hebben in dit lastige jaar vooral ook 
bevestigd gekregen dat onze ambitie voor 
2021-2024 klopt: dat het bij deze tijd past 
om naast reguliere tourneevoorstellingen 
als Het Laagland meer ruimte te maken 
voor kleine, flexibele voorstellingen van 



Laagland-mobiel en zeker in de eigen regio 
meer in samenhang met het sociale 
domein te opereren, waardoor we als 
gezelschap ook wat minder afhankelijk 
zijn van podia en nieuw publiek kunnen 
verbinden op locaties waar het al gewend is 
om samen te komen. 

 

CODE DIVERSITEIT & 
INCLUSIE
Op het terrein van diversiteit en inclusie 
hebben we flinke stappen gezet, ook in onze 
eigen bewustwording als bestuur in dialoog 
met de Raad van Toezicht en het team. 
Het voornemen om tourneevoorstellingen 
meer inclusief te casten dan voorheen, is 
inmiddels een gegeven. Ook de thema’s die 
in onze voorstellingen aan de orde komen, 
bewegen met de samenleving mee. Bij de 
vacature van matchmaker is de werving 
en selectieprocedure bewust anders inge-
stoken dan voorheen en dat heeft ook een 
meer diverse respons aan sollicitanten 
opgeleverd én een nieuwe collega met 
een cultureel diverse achtergrond. Voor de 
werving hebben we ons laten adviseren 
door Oculus Consultancy. Door alle impact 
van covid-19 op onze dagelijks praktijk is er 
geen ruimte geweest om een verder traject 
met Oculus te starten en is er evenmin een 
interne werkgroep met het thema inclusie 
aan de slag gegaan. De noodzaak hiervan is 
geen volledig gepasseerd station, maar we 
hebben op dit terrein grotere stappen gezet 
dan voorzien in de bijlage over de Codes bij 
onze aanvraag 2017-2020. Voor de opvol-
ging en versterking van onze Raad van 
Toezicht is in het kader van ons voornemen 
van meer inclusie een opdracht verleend 
aan Colourful People, hierover in H6 Verslag 
Raad van Toezicht meer informatie. 

CODE FAIR PRACTICE &
GOED WERKGEVERSCHAP 
Het Laagland hanteert als BIS-gezelschap 
de CAO Toneel & Dans en gebruikt de sala-
ristabel van deze CAO ook voor de bereke-
ning van passende dagbedragen voor de 
inhuur van ZZP-ers. Dat is in covid-tijden 
niet anders. Alle tijdelijke werknemers en 
ZZP-ers die zich zorgen maakten of het 
annuleren van voorstellingen en repetities 
gevolgen zou hebben voor hun inkomen, 
konden we direct geruststellen: mede 
door de extra ondersteuning van OCW is 
iedereen met wie we afspraken hadden 
staan in 2020 normaal doorbetaald of 
goed gecompenseerd, dit afhankelijk van 
de tijdspanne tussen het moment van 
annuleren en de datum van de te leveren 
werkzaamheden. Soms lukte het om een 
alternatieve invulling van een deel van 
geplande uren te vinden. Het kunnen 
bieden van deze financiële zekerheid is 
van groot belang geweest voor het welzijn 
van de grote poule aan makers, artistieke 
medewerkers zoals decor- of kostuum- 
ontwerpers en zelfstandigen om ons heen. 
Het nam niet alle zorgen weg, maar vormde 
wel een belangrijke basis om vol te houden 
en hun beroepspraktijk niet direct te 
willen beëindigen. En het zorgde ook voor 
een veilige manier van werken; een ZZP-er 
met klachten meldt zich minder snel ziek 
als het niet zeker is dat hij of zij doorbe-
taald wordt. In oude tijden vonden we een 
verkoudheid op de vloer niet zo’n probleem; 
in covid-tijden moet je echt thuisblijven. 
Daarnaast hebben we extra opdrachten 
kunnen verstrekken aan zowel ZZP-ers als 
tijdelijke medewerkers in loondienst, zoals 
het team van ZOzomer-makers en de nieuwe 
zoom-voorstelling De Rode Knop.
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HET LAAGLAND TEAM 
De vaste formatie is in 2020 iets uitge-
breid; 7,50 t.o.v. 7,07 fte, dit betreft verrui-
ming van uren van de productieafdeling 
vanaf september. Het aantal personeels-
leden met een tijdelijk contract is gestegen 
van 6,01 naar 6,97 fte, dit betreft met name 
uitvoerend personeel verbonden aan niet 
voorziene projecten. De totale omvang 
van het team komt zodoende uit op 14,47 
fte (13,08 in 2019). Dit was ruimer begroot 
(16,03 fte), het team van eerstejaars-stages 
verbonden aan de opleiding VISTA Acteur 
van in totaal 1,5 fte groot is echter niet 
ingezet vanwege het noodgedwongen 
uitstel van de locatievoorstelling Cinema 
Royal. Met de kleinere groep tweedejaars 
is wel deels gerepeteerd. De functie van 
matchmaker is in juni uitgezet en de twee 
bijbehorende dienstverbanden van in 
totaal 1,2 fte zijn per december ingevuld. 

Tijdens de eerste lockdown was er voor een 
aantal functies sprake van leegloop van 
uren, voor andere teamleden gold echter 
een verhoogde werkdruk en zodoende 
is het team tijdelijk meer divers ingezet 
dan voorheen. We zijn als directie coulant 
omgegaan met teamleden die thuisonder-
wijs voor hun kinderen moesten combi-
neren met hun werkzaamheden voor Het 
Laagland. Thuiswerken bleek deels ook 
voordelen te hebben die we na 2020 vast-
houden. Het team heeft zijn verlofdagen in 
2020 volledig opgenomen, voor de directie 
geldt een reservering van in totaal 10K aan 
niet opgenomen verlofdagen. Het ziektever-
zuim in 2020 was met 6,19%, wat fors is in 
vergelijking met het voorgaande jaar waar 
het verzuimpercentage slechts 0,4% was. 
Verklaring is dat er in 2020 sprake was van 
langdurige ziekte van een van onze mede-
werkers over vrijwel het hele jaar. 

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 2020 fulltime in dienst van 
Het Laagland. Het brutoloon inclusief 
vakantietoeslag bedroeg in 2020 €74.508 
(2019: €72.947) 

Mevrouw I.M. Derksen, artistiek directeur, 
was geheel 2019 fulltime in dienst van 
Het Laagland. Het brutoloon inclusief 
vakantietoeslag bedroeg in 2020 €70.617 
(2018: €67.367)

Er zijn geen belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen en geen beloningen 
betaalbaar op termijn anders dan 
pensioenopbouw.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten 
hun werkzaamheden onbezoldigd.

ANBI-STATUS
Het Laagland is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling en heeft de bijbehorende culturele 
ANBI-status. Stichting Het Laagland 
publiceert haar jaarplannen, bestuursverslag 
en jaarrekening conform deze status op 
haar website. De jaarstukken 2020 worden 
voor 1 juli aanstaande onverkort op https://
www.hetlaagland.nl/gezelschap/plannen-
en-jaarverslagen gepubliceerd.
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2 
TOELICHTING 
EXPLOITATIE- 

RESULTAAT  
& 

FINANCIËLE 
POSITIE



Het Laagland is in de periode 2017-2020 structureel gefinancierd door het Ministerie 
van OCW als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 en door de 
Provincie Limburg als Cultuurplaninstelling 2017-2020. Met de gemeente Sittard-
Geleen, onze thuisbasis, bestond in deze periode geen structurele subsidierelatie. 
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Het Laagland sluit het laatste jaar van dit 
kunstenplan 2017-2020 af met een positief 
exploitatieresultaat van €99.816. In de oor -
spron  kelijke begroting 2020 was uitgegaan 
van een negatief resultaat van €115.150, 
volledig gedekt door een dotatie uit de 
bestemmingsreserve locatieprojecten & 
maatschappelijke werking.  
 
Dat het afgelopen jaar door covid-19 een 
totaal ander verloop heeft gehad dan voor-
zien, behoeft weinig toelichting. De locatie-
voorstelling Cinema Royal (Cultura Nova) 
moest vanwege het festivalverbod worden 
verplaatst naar 2021. Hiervoor was €100.000 
gelabeld vanuit de genoemde bestemmings-
reserve. 

Door twee lockdowns lagen tournee- en 
klassenvoorstellingen stil en toen de 
theaters weer open mochten was dat voor 
kleine publieksaantallen en conform de 
richtlijn van de Commissie van Wijzen voor 
sterk verlaagde garantiesommen. Hierdoor 
behaalde Het Laagland ruim €130.000 
minder recette dan begroot, wat de 
steunmaatregel van OCW in het kader van 
de RAOCCC van €130.300 meer dan welkom 
maakte. Hierdoor hebben we geen personele 
maatregelen hoeven te nemen, fair practice 
volop in praktijk kunnen brengen en nieuwe 
opdrachten kunnen geven aan ZZP-ers en 
via tijdelijke dienstverbanden. 

Het positieve resultaat van €99.816 is 
grotendeels veroorzaakt door eenmalige 
vrijval en incidentele middelen. Het 
exploitatieresultaat zonder deze middelen 
zou €22.426 betreffen, wat past in het beeld 

van de afgelopen kunstenplanperiode. 
Zonder de extra steun vanuit OCW had Het 
Laagland in 2020 haar algemene reserve 
voor €107.874 moeten aanspreken. 

BESTEDING RAOCCC-GELDEN  
Het Laagland kende in 2020 een inkomsten-
derving van €132.000. Door de extra bijdrage 
van OCW van €130.300 aan RAOCCC-gelden 
hebben we in 2020 al onze verplichtingen 
kunnen nakomen zonder onze algemene 
reserve te hoeven aanspreken. Conform de 
voorwaarden van de RAOCCC en in het kader 
van fair practice hebben we onze ZZP-ers in 
2020 ondanks annuleringen van voorstel-
lingen doorbetaald. Het gaat onder meer om 
de tourneetechnici van Kanonnenvoer (7K), 
de docentmakers van Theaterwerkplaats 
Jong Laagland (6K) en de makende spelers 
van de voorstelling WOOSH! en OLIC (in totaal 
7K). We hebben ook zorggedragen voor de 
keten, door de transporteur van Kanonnen-
voer te compenseren voor vervallen werk 
en ons impresariaat STIP uit te betalen op 
basis van de oorspronkelijke tourneelijsten. 
Dit vanuit de gedachte dat als de pandemie 
voorbij is en het theaterbedrijf weer echt 
op gang komt, we als gezelschap deze 
diensten binnen de keten weer hard nodig 
hebben.  
 
De omvang van inhuur van ZZP-ers bedroeg 
in 2020 €249.098 (260K in 2018) waar 
€269.852 was begroot. Dit laat zien dat Het 
Laagland haar verplichtingen aan ZZP-ers 
conform fair practice en conform de voor-
waarden van OCW bij het toekennen van de 



RAOCCC-gelden is nagekomen en dat het 
door de overheid gewenste trickle-down- 
effect derhalve van kracht is. 

Met het participatieproject ZOzomer (34K) 
en de interactieve live gespeelde zoom-
voorstelling De Rode Knop (26K) heeft Het 
Laagland nieuwe opdrachten verstrekt 
aan makers en acteurs, zowel in de 
vorm van tijdelijke dienstverbanden als 
overeenkomsten met zelfstandigen.

Daarnaast had Het Laagland in 2020 extra 
kosten vanuit het oogpunt van veiligheid 
(6K). Dat betrof onder meer uitgaven voor 
commerciële sneltesten en extra huur van 
logies om medewerkers op veiligere afstand 
van elkaar te kunnen onderbrengen dan 
mogelijk in ons reguliere acteursverblijf.

In de eerste NOW-ronde heeft Het Laagland 
een beroep gedaan op deze steunmaatregel 
en een voorschot ontvangen. Nadat vanuit 
OCW de RAOCCC-steun was toegezegd, 
werd duidelijk dat Het Laagland niet 
meer in aanmerking zou komen voor de 
NOW en is dit voorschot teruggestort aan 
uitvoeringsinstantie UWV. 

BESTEMMINGSRESERVE 
LOCATIEPROJECTEN & MAAT-
SCHAPPELIJKE WERKING  
De bestemmingsreserve locatieprojecten 
& maatschappelijke werking wordt voor 
de volledige €130.000 meegenomen naar 
2021. Locatievoorstelling Cinema Royal is 
verplaatst naar de editie 2021 van Festival 
Cultura Nova 2021. In 2020 zijn drie weken 
voorbereidende repetities gehouden die uit 
de lopende exploitatie zijn betaald. 

TOEREKENING RESULTAAT  
Aangezien de pandemie bij het opmaken 
van dit verslag (maart 2021) nog niet is 
gaan liggen, voorzien we in 2021 opnieuw 
een forse inkomstenderving. In het eerste 
kwartaal van 2021 hadden we volop te 
kampen met annuleringen vanwege de 
theatersluiting en hoewel er soms positief 
nieuws gloort vanwege het vaccinatie-
tempo, lijkt het er voorlopig nog niet op 
dat de theaters voor de zomer weer open 
mogen. De kans is groot dat we bij de 
start van het nieuwe seizoen 2021/2022 
nog steeds rekening moeten houden met 
beperkingen van de zaalcapaciteit en 1,5 
meter afstand. Of kinderen t/m 12 jaar hun 
uitzonderingspositie terugkrijgen, is zeer 
de vraag en dat heeft grote impact op onze 
potentiële bezoekersaantallen, met name 
voor schoolvoorstellingen en dus op onze 
inkomsten. Het Ministerie van OCW heeft 
voor 2021 reeds €84.000 aan extra middelen 
toegezegd, maar onze inkomstenderving 
zal fors hoger zijn. Zo is onze nieuwe fami-
lievoorstelling Pippi Powerrrrr in februari 
2021 immers niet in première kunnen 
gaan en die volgeboekte tournee met een 
verwachte recette van €104.000 kan in 2021 
niet meer worden ingehaald. Vandaar de 
noodzakelijke stap om een bestemmings-
reserve covid-19 van €80.000 aan te leggen.  
 
Het Laagland heeft in 2020 in versneld 
tempo, ingegeven door de noodzaak van 
thuiswerken, een aantal automatiserings-
slagen gemaakt die goed bevallen. Het 
fenomeen parttime thuiswerken is ook in 
een virusvrije samenleving niet meer weg 
te denken en vraagt om verdere automa-
tiseringsstappen die in de loop van 2021 
worden doorgevoerd, zoals de implemen-
tatie van een planningsysteem en het 
volledig in de cloud kunnen werken. Hier 
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wordt een bestemmingsreserve automati-
sering van €19.000 voor opgenomen.  

 

EIGEN VERMOGEN  
Per 31-12-2020 beschikt Stichting Het Laag-
land over een eigen vermogen van €403.561 
Deze bestaat uit een algemene reserve van 
€174.561 een covid-bestemmingsreserve 
van €80.000, een bestemmingsreserve 
automatisering van €19.000 en een  
bestemmingsreserve locatieprojecten  
& maatschappelijke van €130.000. 

CONTINUÏTEIT  
Het Laagland hanteert een solvabiliteits-
norm van ten minste 30%. In 2020 is deze 
norm ruimschoots behaald. Na correctie 
met de hierboven vermelde bestemmings-
reserves, volgt een solvabiliteit van 30%. De 
liquiditeitspositie is stevig, wat onder meer 
blijkt uit het beschikbare werkkapitaal. Het 
weerstandsvermogen is gestegen van 0.20 
in 2019 naar 0.27 in 2020. De verzekering 
van structurele subsidie vanuit OCW en de 
Provincie Limburg in de nieuwe kunsten-
planperiode 2021-2024 biedt Het Laagland 
in combinatie met de algemene reserve 
en de bestemmingsreserves continuïteit 

en armslag om het te verwachten nega-
tieve resultaat 2021 te overbruggen en in 
2022 de bedrijfsvoering op relatief normale 
voet te continueren. Thuisbasis gemeente 
Sittard-Geleen heeft voor 2021 €50.000 
aan gemeentelijke subsidie toegekend, 
dit betreft echter nog geen structurele 
subsidie voor de volgende jaren. 

REFLECTIE OP ONDER-
NEMERSCHAP EN EIGEN 
INKOMSTEN
Het Laagland behaalde in 2020 met indi-
recte activiteiten, publieksinkomsten, 
coproductiebijdragen en bijdragen van 
particuliere fondsen een eigen inkomsten-
percentage van 18%, berekend als aandeel 
van de totale structurele subsidie (begroot 
2020 28,5%, gerealiseerd 2019 32,8%). Dit 
is uiteraard een lager percentage dan we in 
voorgaande jaren wisten te realiseren. Over 
deze kunstenplanperiode 2017-2021 heeft 
Het Laagland gemiddeld een eigen inkom-
stenpercentage van 31,5% bereikt. Hoewel 
deze norm inmiddels door onze stakehol-
ders is losgelaten, blijft deze indicator voor 
Het Laagland wel een belangrijke waarde 
om onze ondernemerszin aan te toetsen. 
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EIGEN INKOMSTEN 2020
2019 

REALISATIE
2020 

BEGROTING
2020 

REALISATIE

publieksinkomsten 16,5 % 181.532 17,0 % €188.502 5,0 % €56.309

coproducties 10,1 % 110.758 5,3 %  €58.354 8,1 % €91.675

overige directe inkomsten 4,6 % 51.044 2,2 % €23.825 3,7 % €41.789

private middelen 0,2 % 2.000 4,1 % €45.100 0,7 % €8.100

indirecte opbrengsten 1,4 % 15.763 0,0 % – 0,5 % €5.582

 32,8 % €361.097 28,6 % €315.781 18,0 % €203.455



RESULTAAT VERSUS  
BEGROTING 
De gehanteerde begroting betreft de begro-
ting 2020 zoals ingediend bij Provincie 
Limburg op 29 september 2019.  
Hieronder volgt een korte toelichting op de 
verschillen tussen de functionele exploitatie- 
rekening 2020 (blad 6 & blad 7) en de 
begroting 2020 groter dan €20.000, 
bedragen afgerond naar duizendtallen. De 
nummering correspondeert met die van de 
functionele exploitatierekening.

BATEN

EIGEN INKOMSTEN 

7. De totale publieksinkomsten zijn 
in 2020 (56K) €132.000 lager dan 
begroot. Dit betreft een optelsom van 
gederfde inkomsten, veroorzaakt door 
lockdown en samenhangend met sterk 
verminderde garantiesommen in de 
speelperiodes met een sterk beperkte 
zaalcapaciteit. 

9. De post vergoeding coproducent is met 
€33.000 gestegen, dit hangt samen 
met de onvoorziene bijdrage van VIA 
ZUID voor de ontwikkeling van de 
voorstelling Het Meisje & De Rode Jas  
van Collectief Alter. 

10. De overige directe inkomsten waren 
begroot op €23.000 en gerealiseerd 
is €41.000: betreft €28.000 bijdrage 
van woningcorporatie ZOwonen aan 
ZOzomer en €3.700 betreft de donaties 
van recette van publiek i.v.m. vervallen 
voorstellingen en de online voorstelling 
Zujerleech. De contributie-inkomsten 
van JLL zijn fors verminderd vanwege 
verminderde inschrijvingen per nieuwe 

seizoen (sept) en forse restitutie 
vanwege vervallen repetities (begroot 
22K, werkelijk 9K). 

16. De private middelen waren begroot op 
€45.000, waarvan €30.000 samenhing 
met locatievoorstelling Cinema Royal. 
Deze fondsenwerving is gestart maar 
niet volledig doorgezet, daarnaast is 
het project Stolpersteine uitgesteld 
(3,5K) en Festival Musica Sacra (4K) 
waarvoor de fondsenwerving toch 
rechtstreeks via het festival verlopen 
is, wat gezamenlijk het verminderde 
resultaat van €8.000 verklaard. 

SUBSIDIES

25. Verhoging van de structurele subsidie 
OCW betreft indexering.

26. Het verschil in realisatie en begroting 
onder incidentele publieke subsidies 
wordt voornamelijk verklaard door de 
OCW-bijdrage van €130.300, vervallen 
zijn de begrote externe bijdragen 
voor Cinema Royal, de bijdrage van 
€15.000 voor opzet en uitvoering 
van de Theaterontmoeting wordt met 
toestemming van de Provincie Limburg 
via de balans meegenomen naar 2021 
(zie 2.12 Provincie Limburg). 

LASTEN

BEHEERSLASTEN MATERIEEL

1. Voor de post kantoor- en algemene 
kosten geldt dat de advieskosten 
€12.000 hoger zijn dan begroot, 
samenhangend met het verlenen 
van een externe opdracht aan een 
wervings- en selectiebureau voor de 
opvolging en versterking van onze Raad 
van Toezicht. 
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Onder algemene publiciteit is €11.000 
meer uitgegeven dan voorzien, dit 
hangt samen met het feit dat de 
specifieke marketinguitgaven zijn 
gedaald i.v.m. het wegvallen van 
voorstellingen en de strategische 
keuze om derhalve vervangend op 
corporate niveau onze zichtbaarheid 
te ondersteunen. In totaal is aan 
marketing €70.000 uitgegeven waar 
€71.000 was begroot. 

BEHEERSLASTEN PERSONEEL

De personeelslasten zijn conform 
begroting, de mindere kosten hangen 
samen met het ontvangen ziektegeld 
van €22.000 zonder dat hier vervanging 
nodig was. Vanwege thuiswerken zijn 
de reis- en verblijfskosten substantieel 
minder, aan scholing zijn we buiten 
een aantal korte online-trajecten niet 
toegekomen. 

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL

Onderbesteding van €34.500 
voorbereidingskosten en €61.000 
uitvoeringskosten, in totaal €96.000 
met name samenhangend met het 
niet volledig repeteren en uitvoeren 
van Cinema Royal (30K voorbereiding en 
20K uitvoering). Verder optelsom van 
verminderd aantal uitvoeringen, zoals 
Kanonnenvoer (23K) en uitstellen naar 
2021 van de Theaterontmoeting (15K). 

ACTIVITEITEN LASTEN PERSONEEL 

Vaste contracten lopen in de pas, de 
incidentele vrijval van in het verleden 
onverschuldigd ontvangen UWV-gelden 
vertekent hier echter €25.000. 
Daarnaast is er sprake van vrijval van 

een reservering van €23.000 in verband 
met in het verleden niet aangesloten 
premieafdracht verzuimverzekering 
Achmea. Wat betreft Vreemde Eend geldt 
een lagere coproductiebijdrage (14K) 
dan voorzien: een van de dansers is 
bij Sally Dansgezelschap Maastricht 
in dienst gegaan in plaats van bij Het 
Laagland. 

VERANTWOORDING EXTRA  
GELDEN TALENT ONTWIKKE-
LING EN CULTUUR EDUCATIE 
De extra gelden voor talentontwikkeling 
waren in 2020 inmiddels gelabeld voor de 
inzet van de midcareer maker Annelies 
van Wieringen als begeleider van een grote 
groep eerste- en tweedejaars studenten 
van VISTA college studierichting Acteur 
verbonden aan de locatievoorstelling 
Cinema Royal. De audities hebben plaats-
gevonden en er is uiteindelijk drie weken 
met uitsluitend de tweedejaars stagiaires 
gerepeteerd kunnen worden. De repetities 
van het jonge makerscollectief Alter voor 
hun voorstelling Het Meisje & De Rode Jas 
hebben doorgang kunnen vinden. Op het 
vlak van cultuureducatie geldt dat de trai-
lervoorstelling Our life in color (OLIC) van het 
jonge makersduo Anoek Oostermeijer en 
Mees Walter na een aantal try-outs zijn 
route naar het voortgezet onderwijs helaas 
nooit heeft kunnen maken. De makers 
zijn gecompenseerd voor vervallen speel-
beurten. 
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Het jaar 2020 bestond artistiek gezien vooral uit meebewegen en heruitvinden. Voor 
al onze jonge én ervaren makers, was dat een pittig proces. Repeteren zonder (test)
publiek, niet weten of je straks echt op tournee kan, ervaren dat het onderwijs niet 
direct behoefte heeft aan theater ook al zijn de scholen weer open, dat heeft absoluut 
een wissel getrokken op onze makers en acteurs en veel extra aandacht en begeleiding 
gevraagd. We hebben ons leren verhouden tot produceren op 1,5 meter afstand, 
zoals we onszelf hadden opgelegd bij Pippi Powerrrrr, om zo veilig mogelijk te kunnen 
repeteren en toeren. 
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Het Laagland heeft in dit hectische jaar 
de waarde van registraties leren kennen, 
waar we eerder terughoudend waren om 
opnames van voorstellingen te delen 
met ons publiek. Als we ons publiek niet 
live kunnen bereiken, dan is het delen 
van opnames toch de betere optie dan 
helemaal niets delen. Maar we hebben 
vooral ook de mogelijkheden van online live 
theater maken verkend, zoals bij Zujerleech 
en De Rode Knop waarbij het nieuwe medium 
zoom is gebruikt om toch connectie te 
kunnen maken met ons publiek. Juist 
de mogelijkheid om als cast én publiek 
elkaar live te zien, maakt dit alternatief 
interessant en meer gelijkwaardig aan 
de echte livebeleving. Later in het jaar 
ontdekten we ook de weerstand vanuit 
met name het onderwijs tegen streaming; 
leerlingen zitten al de hele dag in zoom 
en online theater is dan geen optie meer. 

De digitale mogelijkheden nemen we, 
ook als de pandemie is gaan liggen, met 
ons mee. Daarbij blijft het live aspect wel 
vooropstaan, en blijft de kern van onze 
activiteiten op de vloer plaatsvinden, 
mogelijk versterkt door digitale 
randactiviteiten. Op uitnodiging van 
woningcorporatie ZOwonen gingen we eerder 
dan gepland aan de slag met de versterking 
van onze maatschappelijke werking en trok 
in de zomer een team van Laagland-makers 
op verkenning door de wijk Geleen-Zuid, 
waar persoonlijke aandacht juist vanwege 
isolement en covid-stress hard nodig was. 
Het belang van ontmoeting, de waardevrije 
artistiek blik die we in huis hebben en graag 
delen, de kunst om mensen niet vooral 
vanuit hun probleem maar vanuit hun 
potentie te zien, dat zijn inzichten die we 
juist vanwege de pandemie versterkt hebben 
opgedaan en die we niet meer los laten. 

KANONNENVOER

NRC Handelsblad ★★★★ 
Oorlogsgeweld op knappe 
wijze invoelbaar

Theaterkrant  
(Keuze van de criticus)  
Oorlog als gruwelijk en 
prachtig avontuur

De Limburger ★★★★ 
Kanonnenvoer spettert en 
klettert van het podium



PREMIÈRE: KANONNENVOER 
2020 startte in januari met een aantal 
extra uitvoeringen van het participatiepro-
ject WijkZone#1: (Neet) van hie, omdat er in 
de wijk Lindenheuvel via mond-tot-mond 
reclame nieuwe animo was ontstaan om 
deze voorstelling uit 2019 alsnog mee te 
maken. Vervolgens was het tijd voor de 
familievoorstelling Kanonnenvoer, een regie 
van Lennart Monaster op basis van het 
script dat huisschrijver Benny Lindelauf 
op verzoek schreef naar aanleiding van 
zijn jeugdroman Hoe Tortot zijn vissenhart 
verloor. De première van dit theatrale slag-
werkspektakel op 1 februari 2021 in onze 
thuisbasis in Sittard, kon bogen op prach-
tige recensies. Na 24 voorstellingen kwam 
aan het succes van Kanonnenvoer abrupt 
een einde doordat op 13 maart 2020 de 
theaters op slot moesten. Voor langere 
duur, zo bleek uiteindelijk. De voorstelling 
is sindsdien niet meer gespeeld maar krijgt 
in seizoen 2021/2022 zijn vervolg. 

APP JE EVEN VOOR MIJ?  
De voortzetting van App je even voor mij? 
onze klassenvoorstelling voor het voort-
gezet onderwijs over de impact van sociale 

media samen met Toneelgroep Maas-
tricht, kwam per 18 maart stil te liggen. 
Acteurs Kiki van Aubel en Sebas van der 
Donk startten samen een soort feuilleton 
op Instagram door elkaar om de beurt te 
bevragen over thuiszijn-skills en lock-
down-vaardigheden. Deze Instastories 
vormden de eerste alternatieve digitale 
stappen van Het Laagland. Het verzoek 
vanuit het onderwijs om als alternatief voor 
App je in de klas een online variant van de 
voorstelling te maken, werd dan ook snel 
omarmd. Deze online variant is breder in 
onderwijsland uitgezet. Toen de scholen 
weer open mochten, is de tournee toch 
niet volledig vervolgd kunnen worden. Niet 
alle onderwijskoepels of schooldirecties 
zagen vanuit het oogpunt van veiligheid 
theaterbezoek in de klas direct weer zitten. 
Ook kampten we met de voorkeur van een 
deel van de scholen voor het inhalen van 
onderwijsachterstanden op meer feite-
lijke vakken. Voor de twee acteurs was het 
spelen in de klas onder covid-19 omstan-
digheden afhankelijk van de school en de 
wijze waarop per locatie de maatregelen 
wel of niet strikt werden nageleefd, gelet 
op het eigen veiligheidsgevoel behoorlijk 
belastend. De laatste geplande voorstel-
lingen hebben we daarom in overleg met  
de cast uit eigen beweging geannuleerd.

APP JE EVEN VOOR MIJ?



ZOZOMER 
In de zomer zagen we eerder dan verwacht 
juist de kans onze maatschappelijke 
werking in de eigen regio te versterken. Van 
beoogd samenwerkingspartner ZOwonen 
kregen we het signaal dat zij zich zorgen 
maakten over de leefbaarheid in een wijk 
als Geleen-Zuid, waar bewoners door het 
gedwongen thuisblijven nog dichter op 
elkaars lip zaten dan normaal al het geval 
is. Ze zochten onze hulp om die spanning 
wat te verzachten. Onder supervisie van 
Inez Derksen trok een gevarieerd team van 
twaalf jonge Laagland-makers onder de 
noemer ZOzomer de wijk in om laagdrem-
pelig kennis te maken en bij te praten. De 
aanpak was even simpel als doeltreffend: 
op een grasveld ingesloten door hoog-
bouw en gelegen naast een winkelcentrum 
knoopten onze makers vanuit blauwe 
strandstoeltjes en voorzien van groene 
koelboxen, in die snikhete zomerdagen 
gesprekken aan met langslopende buurt-

bewoners van alle leeftijden. Dit leverde 
meer dan honderd ontmoetingen op, 
van vluchtige eenmalige gesprekken tot 
langdurige contacten inclusief herhaal-
bezoeken op de galerij of op het balkon 
bij mensen thuis. We betrokken een leeg-
staand appartement in een van de flats en 
kregen zo steeds meer voet aan de grond. 
ZOzomer werd in augustus afgesloten met 
een reeks persoonlijke muzikale balkon-
serenades, met kerst 2020 zijn er opnieuw 
veertig flatbewoners verrast met een 
speciale kerstgroet. ZOzomer leverde een 
uitgebreide verkenning van de wijk Geleen-
Zuid op waar de komende jaren op kan 
worden doorgebouwd voor het traject Zuid-
Zone. Woningcorporatie ZOwonen blijft onze 
primaire partner in dit vierjarige traject dat 
zich concentreert op de flatgemeenschap 
van Geleen-Zuid en dat deels in co-creatie 
met de buurt uiteenlopende artistieke 
interventies en theaterprojecten moet ople-
veren, die uiteindelijk ook interessant zijn 
voor regio breed publiek. 
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VREEMDE EEND
De succesreprise van de kleutervoorstel-
ling Vreemde Eend kende een grillig verloop. 
Aanvankelijk besloten we in mei 2020 
in overleg met onze coproductiepartner 
Sally Dansgezelschap Maastricht om de 
tournee terug te trekken. Dat was in een 
fase dat door de cast ook op het podium 
1,5 meter afstand moest worden gehouden, 
wat bij een dansvoorstelling als deze die 
ook nog eens gaat over de angst voor de 
ander absoluut geen optie was. Toen in 
tweede instantie bleek dat performers geen 
afstand hoefden te houden en kinderen 
t/m 12 jaar naast elkaar mochten worden 
geplaceerd in de zaal, zagen we kans om 
Vreemde Eend tóch op tournee te laten 
gaan. Om vervolgens eenmaal op tournee 
in oktober toch weer tegen een nieuwe 
theatersluiting aan te lopen. De afde-
lingen educatie van beide gezelschappen 
proefden de behoefte van het primair 
onderwijs om de thematiek van Vreemde 
Eend wel te benutten en lanceerden een 
digitaal lespakket dat per januari 2021 
wordt uitgezet. Na een succesvolle pitch, 

zijn we met omroep EO in gesprek over 
de adaptatie van Vreemde Eend naar een 
tv-serie van 8 afleveringen met Zappelin 
als zender. Deze tv-adaptatie wordt gefi-
nancierd vanuit het Actieplan NPO Cultuur. 
Voor Het Laagland en Sally Dansgezelschap 
Maastricht is dit een unieke kans om de 
voorstelling in een nieuwe variant alsnog te 
delen met een groot publiek en gezamen-
lijk een nieuw medium te ontdekken. 

OUR LIFE IN COLOR  
De trailervoorstelling Our life in color (OLIC) 
heeft in 2020 helaas uitsluitend een 
aantal try-outs beleefd. De voorstelling 
is voortgekomen uit de eerste editie van 
ons talentlab Studio Laagland (2019) waarin 
Anoek Oostermeijer en Mees Walter na een 
pitch twee weken onder leiding van Inez 
Derksen en Lennart Monaster aan hun plan 
voor een nieuwe theatrale seksuele voor-
lichting hebben gewerkt. Op basis van een 
aantal toonmomenten voor jong publiek, 
heeft dit makersduo vervolgens de kans 
gekregen om hun werk verder bij Het Laag-
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land te ontwikkelen in coproductie met 
VIA ZUID en in samenwerking met Toneel-
groep Maastricht, tot een trailervoorstel-
ling voor het voortgezet onderwijs. Deze 
persoonlijke theatrale voorlichting over 
gender en seksuele identiteit heeft in 2020 
uiteindelijk nooit vanuit de theatertrailer 
het schoolpubliek bereikt. Alternatieve 
aanpakken zijn meermaals overwogen, 
maar de kracht van deze theatrale seksuele 
voorstelling ligt toch echt in het live delen 
van deze persoonlijke theatervorm. De OLIC-
trailer staat nu paraat voor najaar 2021. 

(BIJNA) ALLES KOMT GOED 
Inez Derksen regisseerde dit duet voor 
acteur en celliste op uitnodiging van 
Festival Musica Sacra op basis van een 
nieuwe theatertekst van Malou De Roy 
van Zuydewijn, waar diverse interviews 
met kinderen met een chronische ziekte 
zoals coeliakie aan ten grondslag lagen. 
Het thema van chronische ziekte en de 
beperkingen die dat met zich meebrengt 

voor het dagelijks functioneren, werd door 
de uitbraak van covid-19 onbedoeld extra 
actueel. De voorstelling was de inlossing van 
zowel de wens om weer op dit festival actief 
te zijn als van de wens vanuit Inez Derksen 
om samen te werken met Malou De Roy van 
Zuydewijn. Na Festival Musica Sacra was 
er behoorlijk wat animo vanuit het primair 
onderwijs om de voorstelling in aula’s of 
gymzaal te spelen, wat uiteindelijk vanwege 
covid-19 toch niet gebeurd is. De voorstelling 
krijgt april/mei 2021 een nieuwe speelronde 
op basisscholen. Inez Derksen: ‘Deze tekst 
had weinig extra’s nodig om tot een voor-
stelling te komen. Dat vind ik als maker ook 
zo interessant aan deze corona-tijd: ik wil 
terug naar de basis, de kern, zonder toeters 
en bellen een verhaal vertellen. Daarin zit de 
waarde van theater nu. Ik ben heel blij met 
acteur Marcos Valster da Costa Ferreira. Hij 
kan met zijn energieke aanwezigheid en de 
levendigheid in zijn spel echt een verhaal 
vertellen. En dat is waar we juist nu zo’n 
behoefte aan hebben. Elkaar ontmoeten via 
een verhaal dat raakt.’
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WOOSH!  
De eerste peutervoorstelling van Het Laag-
land, bedoeld voor kinderen vanaf 1,5 jaar, 
heeft zijn première tijdens festival Twee 
Turven Hoog niet mogen beleven omdat het 
festival tot drie keer toe uitgesteld moest 
worden. De voorstelling is intussen wel 
ingespeeld, nadat in de doorontwikkeling 
van 2019 naar 2020 rekening moest worden 
gehouden met diverse corona-maatregelen. 
Dat vroeg juist vanwege het centrale thema 
van adem en lucht om speciale aandacht. 
Zo zijn de houten bankjes van de eigen 
zitopstelling van WOOSH! veel verder uit 
elkaar geplaatst dan in de oorspronkelijke 
versie bedoeld was. De reprise in seizoen 
2021/2022 stond al gepland en een flink 
aantal van de tussentijds geannuleerd 
voorstellingen is dan ook doorgeplaatst 
naar het nieuwe seizoen. 

ZUJERLEECH 
Vijf jaar na de oorspronkelijke première 
keek de Westelijke Mijnstreek uit naar 
de reprise van deze ontroerende voor-
stelling over het effect op de vriendschap 
tussen vier kinderen van de ramp met 
een naftakraker bij de DSM in 1975. Benny 
Lindelauf tekende voor deze dialect-tekst, 
deels gebaseerd op zijn eigen herinnering 
van opgroeien in Sittard en gesprekken 
met nabestaanden van de ramp. Helaas 
bleek het geen optie om de voorstelling 
live in onze eigen zaal in Sittard-Geleen 
te spelen, het publiek dat we dan bij de 
in oktober geldende maatregelen zouden 
kunnen bereiken, zou per voorstelling 
echt te klein zijn geweest. Gevoed door de 
positieve ervaringen van de testfase van 
De Rode Knop is er gekozen voor een live 
gespeelde zoom-variant waarbij de acteurs 
ieder in hun eigen ruimte konden blijven. 
Dit was zowel voor regisseur Inez Derksen 
als voor de cast een forse rollercoaster, 
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maar ook een energieke speurtocht naar 
de mogelijkheden van dit nieuwe medium. 
De extra repetities die relatief lastminute 
nodig waren om deze zoom-aanpak voor te 
bereiden in combinatie met de intensiteit 
van deze manier van theater maken en het 
vervallen van schoolvoorstellingen, zorgde 
ervoor dat we online minder speelbeurten 
konden realiseren dan gepland. Het nage-
sprek waarbij publiek, acteur, regisseur en 
cast ook via zoom met elkaar in gesprek 
gingen, bleek bijzonder waardevol. En de 
impact van de voorstelling was via zoom 
door de mogelijkheden van cameravoering 
anders, maar zeker niet minder groot dan 
in de reguliere theaterversie. 

Theaterkrant: ‘Het is eigenlijk een 
geheel nieuwe regie, gemaakt voor het 
beeldscherm van de computer. Het 
resultaat is veel meer een live gespeelde 
film, die is aangepast aan de beperkte 
mogelijkheden van het medium. Het 
camerastandpunt blijft vast, maar 
de beeldmontage is dynamisch. Het 
beeldscherm is meestal opgesplitst: de 
acteurs verschijnen ieder in hun eigen 
kader. Deze kaders worden telkens in 
verschillende variaties ten opzichte van 
elkaar geplaatst. Een eenvoudig maar 
vernuftig principe, dat als het ware de 
theatrale mise en scène vervangt. Zo 
ontstaat een vorm van gezichtsbedrog die 
verhult dat de acteurs helemaal niet met 
elkaar in dezelfde ruimte zitten. Ieder van 
hen speelt coronaproof vanuit een eigen 
kamer, maar ze lijken elkaar aan te kijken 
en soms zelfs aan te raken.’

CINEMA ROYAL 
Deze locatievoorstelling, op basis van een 
speciaal voor dit doel geschreven tekst van 
Benny Lindelauf en een coproductie met 
Festival Cultura Nova, zou onbetwist een 
van onze hoogtepunten van 2020 vormen. 
Een heerlijk feelgood-verhaal op een 
prachtige erfgoedlocatie in Heerlen aan de 
vooravond van het weer in gebruik nemen 
van deze cinema als nieuwe filmHUB, 
doorspekt met filmgeschiedenis en door 
het publiek aangeleverde anekdotes en 
herinneringen. Cinema Royal betekende 
ook een bijzondere samenwerking met de 
acteursopleiding van het VISTA college in 
Heerlen, die stonden te popelen om onder 
leiding van coregisseur Annelies van 
Wieringen en regisseur Inez Derksen hun 
opgedane kennis in de praktijk te brengen 
via een intensieve stage bij deze productie 
waarin een mooie wisselwerking tussen 
stagiairs, topamateurs en professionele 
acteurs was voorzien. Uiteindelijk alleen 
met de tweedejaars gerepeteerd en staan 
we in de startblokken om deze regionale 
locatievoorstelling alsnog tijdens Cultura 
Nova 2021 in première te laten gaan. 
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PAPPAGAME 
Joris Erwich, als acteur en componist 
verbonden aan Laagland-voorstellingen 
als Bezoek voor Beer en in 2021 te zien in 
2021: Een Ruimtereis, heeft een eigen muzi-
kale theatersolo gemaakt gebaseerd 
op zijn ervaringen als vader van jonge 
kinderen. Het Laagland heeft een deel van 
de ontwikkelingskosten voor haar rekening 
genomen. Insteek was dat de voorstelling 
Pappagame in het zomerseizoen van 2020 
op een aantal festivals te zien zou zijn, dit 
plan is mede door covid-19 niet uit de verf 
gekomen. 

DE RODE KNOP
Vier bekende Laagland-acteurs, Aafke 
Buringh, Lennart Monaster, Gijs Nollen 
en Folmer Overdiep, namen het initiatief 
om vanuit ieders eigen huis samen de 
mogelijkheden van zoom voor theater te 
ontdekken. Dat zag er zo veelbelovend uit 
dat Het Laagland heeft geïnvesteerd om 
dit onderzoek verder uit te diepen. Dat 
heeft geleid tot het interactieve concept 
van De Rode Knop, waarin de acteurs thuis 
voor de laptop in een combinatie van 
zoom en skype live voor een publiek van 
ouders en kinderen die thuis samen op de 
bank inlogden. De kerstvariant van deze 
geslaagde, interactieve ontmoeting met het 
publiek, is zonder Lennart Monaster maar 
met Dave Luza zeven maal live gespeeld en 
aangeboden via theaters verspreid over het 
land die ieder hun eigen achterban voor De 
Rode Knop hadden benaderd. Deze show is 
uitstekend ontvangen, de spelopdrachten 
tussendoor en de mogelijkheid om via de 
chat spel-aanwijzingen aan de acteurs te 
geven, zijn zowel door kinderen als hun 
ouders volop benut.

PIPPI POWERRRRR
Een voorstelling maken over 
onaangepastheid en je dan moeten laten 
beperken door covid-maatregelen is 
bepaald geen sinecure. De repetities voor 
de nieuwe familievoorstelling van Inez 
Derksen startten midden november 2020. 
Om zo goed mogelijk corona-bestendig 
te zijn, is er ook op de vloer gerepeteerd 
met 1,5 meter afstand tussen de actrices. 
Dit was een uitdaging die Inez Derksen 
in volle overtuiging is aangegaan. De 
voorstelling is op de vloer op basis van 
improvisaties en spelopdrachten tot 
stand gekomen en heeft een energieke 
voorstelling tot resultaat, waarin zang en 
dans een belangrijke motor vormen voor 
persoonlijke ontboezemingen van de vijf 
actrices over opgroeien, angsten, dromen 
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en actuele thema’s als black lives matter, 
gender-rollen en het klimaat. Pippi Powerrrrr 
is een oproep om jezelf trouw te blijven en 
je kwetsbaarheid juist te tonen omdat daar 
moed en kracht uit zijn te putten. Dit staat 
in de traditie van voorgangers Expeditie 
Peter Pan en Joris & De Drakentemmers als 
het gaat om de persoonlijke thematiek, 
de interactie met het publiek en het 
samenvallen van acteur en personage. 
Helaas is Pippi Powerrrrr buiten een aantal 
besloten try-outs voor het eigen team en 
een livestream voor familie en vrienden, 
niet met het publiek gedeeld kunnen 
worden. De optie om de voorstelling breder 
via een livestream te delen is overwogen, 
maar de energie van de voorstelling vraagt 
echt om volle zalen met live publiek. De 
voorstelling gaat begin 2023 alsnog in 
première. 

Theaterkrant (interview rubriek In de 
IJskast): ‘Derksen had bij aanvang van 
het repetitieproces een lekker brutale 
voorstelling voor ogen. ‘Het liefst met 
publiek op het podium, de spelers 
ertussen, iedereen door elkaar heen en veel 
interactie. De ondertitel is ‘een avontuurlijk 
onderzoek naar trouw zijn aan jezelf’, en 
dat avontuurlijke heb ik ook echt artistiek 
opgevat. We zijn zonder script aan de 
slag gegaan, ik had alleen een aantal 
vragen en beelden in mijn hoofd. Dus 
daar zat ik, met mijn zin om de grenzen 
op te zoeken en met zoveel voorwaarden 
en maatregelen tégen me. Ik heb me 
vaak afgevraagd of het nog reëel is. Maar 
uiteindelijk realiseerde ik me dat juist dat 
precies is waar de voorstelling over gaat. 
Wat als je de onzekerheid omarmt? We 
moeten in deze tijd allemaal leren om met 
een soort vormeloosheid om te gaan. Die 
voortdurende zoektocht naar houvast is 
spannend, soms ronduit doodvermoeiend, 
maar ook interessant.’
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4 
PUBLIEKSBEREIK



Het aantal bereikte bezoekers levert in 2020 uiteraard een ander beeld op dan 
we hadden voorzien. In totaal hebben we met 133 speelbeurten 7.041 mensen als 
publiek bereikt, waar we 304 uitvoeringen met 24.755 mensen geraamd hadden. De 
voorstellingen die na maart 2020 doorgang hebben kunnen vinden, hadden door de 
beperkte zaalcapaciteit een lager bereik dan dat we gewoon zijn. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
Het publieksbereik van de live gespeelde 
online voorstellingen Zujerleech en De Rode Knop 
zijn conform de aanwijzingen van OCW geteld 
onder overige activiteiten, hoewel ze in onze 
beleving vanwege dit live aspect onder voor-
stellingen gerekend hadden mogen worden. 
Onder overige activiteiten zijn ook de kijkers 
opgenomen van de registraties van voorstel-
lingen uit ons repertoire die we aanvankelijk 
gratis via onze eigen website ter beschikking  

 
hebben gesteld, en in een latere fase betaald 
hebben aangeboden via het nieuwe digitale 
platform Podiumkids Thuis, een initiatief van 
de gezamenlijke jeugdpodiumkunsten. Ook 
de ontmoetingen uit ZOzomer tussen makers 
team en flatbewoners in Geleen-Zuid zijn hier 
vermeld. Vandaar dat het bereik van de overige 
activiteiten in 2020 hoger is dan in voor-
gaande jaren, hoewel de aantallen van deel-
name aan Theaterwerkplaats Jong Laagland en 
workshops in het onderwijs in 2020 logischer-
wijs vanwege de lockdowns juist is afgenomen. 

Reguliere producties Begroot  Gerealiseerd

Het Laagland 2020 voorzien voorst. bezoek  voorst. bezoek vrij bezoek school bezoek

Wijkzone #1 (locatie) nee 0 0  3 130 3 130 0 0

Kanonnenvoer (middenzaal) ja 54 9.625  24 3.604 9 801 15 2.803

App je even voor mij? (klas) ja 110 2.750  66 1.782 0 0 66 1.782

Vreemde Eend (kleine zaal) ja 37 5.370  12 789 3 110 9 679

Bijna alles komt goed (locatie/klas) ja 8 300  12 303 8 201 4 102

Our life in color (trailer) nee 0 0  5 70 4 41 1 29

WOOSH! (kleine zaal) ja 52 1.940  11 363 11 363 0 0

Zujerleech (kleine zaal) ja 16 2.600  0 0 0 0 0 0

Cinema Royal (locatie) ja 11 1.210  0 0 0 0 0 0

Pappagame ja 16 960  0 0 0 0 0 0

 304 24.755 133 7.041 38 1.646 95 5.395

ONLINE producties Begroot Gerealiseerd

De Rode Knop (online live gespeeld) nee 0 0  7 104 7 104 0 0

Zujerleech (online live gespeeld) nee 0 0  7 950 7 950 0 0

 0 0 14 1.054 14 1.054 0 0

 304 24.755  147 8.095 52 2.700 95 5.395



TOTAAL BEREIK PERIODE 
2017-2020 
De teller van ons totale publieksbereik in 
de periode 2017-2020 staat zodoende op 
99.493 bezoekers, net iets minder dan de 
ondergrens van 100.000 die we in onze 
aanvraag voor deze jaren hadden afge-
geven. Maar in 2017 hadden we die prog-
nose van 100.000 bezoekers al naar boven 
bijgesteld en zonder pandemie hadden we 
de 120.000 bezoekers, die we inmiddels in 
het vizier hadden, vast en zeker bereikt. 
Voor de overige activiteiten geldt een bereik 
in de periode 2017-2020 van 22.597 deelne-
mers. Daarmee komt het totale bereik van 
Het Laagland op 122.090 mensen. 

 
 

TOELICHTING OP REGIONALE 
SPREIDING BIJ PRODUCTIE 
EN OPVOERING 
Onderstaande tabel laat vooral zien dat Het 
Laagland in 2020 vooral actief is kunnen 
zijn in de eigen regio: in Limburg heeft 55% 
van de geplande voorstellingen doorgang 
kunnen vinden, in de rest van Nederland 
is dat slechts 20%. In de eigen standplaats 
Sittard-Geleen hebben we onze aanwe-
zigheid het beste weten door te zetten. De 
gerealiseerde voorstellingen in het buiten-
land betreffen uitsluitend België, met 
uitvoeringen van Vreemde Eend, WOOSH! en 
de klassenvoorstelling App je even voor mij? 
Die speelbeurten vroegen extra aandacht 
en voorbereiding doordat de regelgeving in 
België niet parallel liep aan Nederland. 
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PRESTATIEOVERZICHT 2020 HET LAAGLAND PLANNING REALISATIE 

PUBLIEKSFUNCTIE - uitvoeringen   

a. uitvoeringen in Limburg, waarvan in 187 103

 Standplaats 55 42

 Limburg overig 132 61

b. uitvoeringen in de rest van Nederland 94 19

c. uitvoeringen in het buitenland 23 11

Totaal aantal uitvoeringen 304 133

PUBLIEKSFUNCTIE – bezoekers

a. aantal bezoekers in Limburg 13.250 5.137

b. aantal bezoekers in de rest van Nederland 8.480 1.556

c.  aantal bezoekers in het buitenland 3.025 348

Totaal aantal bezoekers 24.755 7.041

OVERIG

a.  aantal educatieve activiteiten 215 145

b.  aantal deelnemers educatieve activiteiten 3.500 8.700



TOELICHTING OP NIEUW 
EN DIVERS SAMENGESTELD 
PUBLIEK 
Zoals eerder benoemd in dit verslag, 
zorgden covid-tijden op meerdere fronten 
ook voor nieuwe verbindingen met nieuw 
publiek. In onze aanvraag voor 2021/2024 
hebben we in het kader van sociale inclusie 
als actiepunt voor 2020 benoemd dat 
Het Laagland meer structureel met onder 
meer AZC’s of voedselbanken in de regio 
ging samenwerken. Dat voornemen heeft 
door het stilliggen van voorstellingen geen 
opvolging gekregen. De eerdere start van 
onze wijkgerichte aanpak in Geleen-Zuid 
is echter wel een invulling van sociale 
inclusie. De balkonserenades en huiska-
merconcertjes vormden voor de meeste 
flatbewoners de eerste, laagdrempelige 
kennismaking met theater. De tientallen 
ontmoetingen tussen makers en bewoners 
leveren grondstof voor het verdere partici-
patietraject ZuidZone (2021-2025). 

De primaire strategie van het aanbieden 
van voorstellingsregistraties tijdens de 
eerste lockdown was het zichtbaar blijven 
als gezelschap en binding houden met 
onze bestaande achterban. Maar uit de 
directe respons blijkt dat deze registraties 
ook goed zijn bekeken door publiek dat 
Het Laagland nog niet kende. De ruime 
media-aandacht voor dit initiatief en de 
bijbehorende mond-tot-mond reclame 
hebben deze publiekswerking verder 
versterkt. Ook vanuit het primair onderwijs 
was er veel animo voor onze registraties, 
soms als onderdeel van de thuis-
lessen of als tip richting ouders. Vooral 
voorstellingen voor de kleuterdoelgroep 
scoorden goed, met Bezoek voor Beer als 

uitschieter. Voor publiek dat voor het eerst 
via deze digitale weg heeft kennisgemaakt 
met theater of met Het Laagland is dit 
wellicht een aanzet tot live theaterbezoek 
zodra dit weer kan. 

Met WOOSH! hebben we een goede start 
gemaakt met voorstellingen voor een 
peuterpubliek en hun (groot)ouders. De 
tournee is door de twee lockdowns en 
bijbehorende verplaatsingen wel gehavend, 
maar de speelbeurten die doorgang hebben 
kunnen vinden, waren zeer geslaagd 
en voor een zeer gretig en aandachtig 
publiek. Het smeden van connecties met 
peuterspeelzalen en kinderdagopvang was 
in 2020 geen goede timing maar blijft een 
van de opdrachten voor 2021 voor onze 
matchmakers.

De bestaande registratie van Zujerleech 
is rond de kerst op een 150-tal DVD’s 
gedeeld met zorginstellingen voor ouderen 
in de Westelijke Mijnstreek. Het is niet 
exact te monitoren of alle woongroepen 
of huiskamers de gelegenheid hebben 
gehad om gezamenlijk dit verhaal uit de 
eigen regio te bekijken, maar de reacties 
die we hebben mogen ontvangen zijn zeer 
positief. Ook daar waar niet direct ruimte 
was om de voorstelling in het programma 
op te nemen, werd de gedachte zeer 
gewaardeerd. 

MARKETING  
Het Laagland monitort de berichtgeving in 
de media en de hieraan gekoppelde media-
waarde. Zowel het aantal berichten als de 
bijbehorende waarde kende in 2020 bijna 
een verdubbeling ten opzichte van het jaar 
ervoor. Dit is te danken aan een combi-
natie van actieve benadering bij digitale 
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projecten als Zujerleech en Theater na de Dam 
en het gretig oppikken van media van het 
culturele (maar ook digitale) aanbod dat 
er wél was. Ook hier zijn de digitale voor-
stellingsregistraties koploper als het gaat 
om aandacht; opvallend was dat vooral de 
landelijke pers Het Laagland meer wist te 
vinden dan de afgelopen jaren.  
 
Ook voor het websitebezoek geldt dat 
dit bijna is verdubbeld ten opzichte van 
vorig jaar, met een totaal van bijna 40.000 
bezoeken, van wie ruim 29.000 unieke 
gebruikers. De statistieken laten zien dat 
deze ongekende stijging vooral te danken 
is aan het succes van de voorstellings-
registraties, versterkt door de digitale 
displaycampagnes die Het Laagland per 
2020 inzet naast Google Adds. Nu in het 
kader van de gemeenschappelijkheid de 
keuze is gemaakt om voorstellingsregistra-
ties betaald via Podiumkids aan te bieden 
en het reguliere aanbod voorlopig nog 
niet kan spelen, is de verwachting dat het 
websitebezoek wel weer iets zal afnemen. 

Doordat meerdere producties tijdelijk 
niet konden spelen, is er in 2020 budget 
overgeheveld van specifieke naar 
algemene marketing. De website heeft een 
update gehad waarbij er vooral ruimte is 
gemaakt voor andersoortige projecten 

dan standaard voorstellingen, zoals onze 
participatievoorstellingen en een betere 
weergave op mobiel. Omdat drukwerk 
niet past bij de flexibiliteit die nodig is in 
covid-tijden, heeft Het Laagland de keuze 
gemaakt om voor seizoen 2020/2021 
geen seizoenbrochure uit te brengen. 
Onze achterban heeft als alternatief voor 
de start van de zomervakantie onder de 
noemer kleur je zomer een kaart met gadget 
toegestuurd gekregen.  
 
Een andere belangrijke focus lag in 2020 
op de inzet van collectieve marketing. Het 
collectief van marketeers van Nederlandse 
jeugdtheatergezelschappen, Podiumkids, 
kwam voordat covid-19 toesloeg net op 
stoom met een collectieve campagne. 
De solidariteit die de eerste lockdown 
opleverde heeft uiteindelijk juist ook extra 
commitment opgeleverd en net voor de 
kerstvakantie is met vereende krachten het 
nieuwe gezamenlijke platform Podiumkids 
Thuis gelanceerd, vol aanbod van online 
jeugdregistraties. Met goede landelijke 
media-aandacht als bijvangst, heeft deze 
intensieve samenwerking ook gezorgd 
voor nieuw elan om in de toekomst te 
blijven inzetten op collectieve marketing 
en een betere positionering van de 
jeugdpodiumkunsten binnen het bestel.
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5 
TALENT- 

ONTWIKKELING  
& NIEUWE  
MAKERS



Met de term talentontwikkeling wordt in de regel de groei bedoeld van jonge en nieuwe 
theatermakers. Het Laagland biedt sowieso structureel ontwikkelingskansen voor 
midcareer makers zoals Lennart Monaster en Annelies van Wieringen om zich verder 
te ontwikkelen als regisseur, maar voor 2020 geldt als bijzondere omstandigheid dat 
ook doorgewinterde makers zoals artistiek directeur Inez Derksen zich hebben moeten 
en willen verhouden tot nieuwe media. 
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LENNART MONASTER

Onderstaande schreef Inez tijdens het maak-
proces van Zujerleech in de zoom-variant op 
facebook: ‘Elke keer onszelf én ons theater-
medium weer opnieuw uitvinden, tussen alle 
beperkingen door. Zo ontwikkel ik nu vanuit 
huis mijn online skills als webcamregisseur: 
‘Kiki, als jij je neus nog iets meer naar links-
onder draait, dan lijkt het net of je Niels echt 
aankijkt. En ja, Lennart, precies zo... blijf hier 
met je bovenlichaam iets voorover gebogen, 
dan is jouw kader hetzelfde als dat van 
Roos!’ We verzinnen listen zodat de perso-
nages elkaar in beeld toch (bijna;-)) kunnen 
zoenen. Of slaan. Of zogenaamd voorwerpen 
van elkaar over kunnen pakken, tussen 
Sittard en Amsterdam. Soms denk ik: waar 
ben ik aan begonnen...Wat doen we onszelf 
en elkaar aan... Uren, dagen zit ieder voor zich 
eenzaam naar een beeldscherm te staren en 
tegen de muren op te spelen. Er is zoveel kille 
techniek nodig. Zoveel extra tijd en geduld. 
En zoveel woorden, zoveel bizarre strapatsen 
op stoelen en prullenbakken. Alles om 
straks jullie als publiek écht méér dan vier 
pratende hoofden in een vertrouwd Zoom-
kader te kunnen bieden. Maar ALS dat dan 
soms al even lukt. En als we de Zoom-situ-
atie juist niet verdoezelen, maar meenemen 
in het verhaal en het spelen, dan is er ineens 
theatermagie! Even ouderwets als 2.0’  

Lennart Monaster 
realiseerde in 2020 zijn 
tweede familievoor-
stelling Kanonnenvoer. 
Monaster over de bete-
kenis van deze voorstel-

ling op zijn ontwikkeling als regisseur van 
muziektheater: ‘In de composities, verwe-
ving van muziek en spel én ontwikkeling 
van sound-design is deze voorstelling een 
grote stap geweest in mijn ontwikkeling 
als muziektheatermaker. Het werken met 
een voldragen theatertekst past me als 
een handschoen. Dat de taal en muziek 
elkaar hebben versterkt en dat daarmee de 
zeggingskracht en ontroering alleen maar 
sterker zijn geworden, is iets waar ik heel 
trots op ben.’  
 
 

Annelies van Wieringen 
was als coregisseur 
naast Inez Derksen bij 
de locatievoorstelling 
Cinema Royal vooral 
gericht op participatie 

en de begeleiding van de beoogde stagi-
airs vanuit VISTA. Monaster stond aan de 
wieg van de interactieve zoomvoorstelling 
De Rode Knop waar Annelies van Wieringen 
uiteindelijk de eindregie voor deed. Van 
Wieringen deed ook regie-advies bij Pappa 
Game en was vervolgens vanaf november 
als dramaturg verbonden aan de repetities 
van Pippi Powerrrrr. 



NIEUWE MAKERS 
Collectief Alter, bestaande uit Heléne 
Binder, Mayke Roels en Ischa den Blanken, 
startte 2020 met de succesreprise van 
WijkZone#1 en werkte daarna aan de nieuwe 
voorstelling Het Meisje & De Rode Jas. Dit 
is een tweede deel uit een drieluik dat in 
samenwerking met VIA ZUID tot stand 
komt. Om de beeldende kracht van deze 
voorstelling verder uit te diepen, is samen-
werking gezocht met ‘t Magisch Theatertje 
in Maastricht. De voorstelling staat gepland 
voor een première in zomer 2021. 

Anoek Oostermeijer & Mees Walter 
legden de basis voor hun voorstelling 
Our life in color in 2019 tijdens de eerste 
editie van Studio Laagland, onze proeftuin 
voor talentontwikkeling. Deze theatrale 
voorstelling over seksuele diversiteit 
stond paraat om in de mobiele Laagland-
theatertrailer langs het voortgezet 
onderwijs in Limburg te reizen. Zover 
heeft het uiteindelijk niet mogen komen, 
aangepaste planning is dat OLIC najaar 
2021 op tournee kan. Anoek en Mees 
hebben tussentijds niet stilgezeten en 

de basis gelegd voor een aantal theatrale 
projecten die deels vanaf 2021 bij Het 
Laagland kunnen landen.

Luca Meisters is als regieassistent 
betrokken bij Pippi Powerrrrr en de 
beeldregisseur van de online variant van de 
klassenvoorstelling App je even voor mij?

Karlijn Hamer & Bram van Helden 
toerden minder uitgebreid dan gepland 
met WOOSH!, de eerste peutervoorstelling 
van Het Laagland. Karlijn tekende in mei 
2020 voor de jongereneditie van Theater 
na de Dam die dit keer de vorm van een 
podcast had. 
 
Het makers team van ZOzomer is 
samengesteld uit relatief jonge regisseurs, 
spelers en theaterdocenten uit onze nabije 
omgeving. Een aantal bekende namen 
zoals Kiki van Aubel, Sebas van der 
Donk en huisschrijver Annet Bremen zijn 
aangevuld met nieuwkomers als Karlijn 
van Kruchten, Talla Dirkzwager, Floor 
Savelkoul en Rebecca Schoolmeesters. 
Annet Bremen startte in 2020 bovendien 
in opdracht van Het Laagland met haar 

30

Heléne

Luca Karlijn Bram Naomi

Mayke Ischa Anoek Mees



onderzoek naar het voormalige Sterrehuis 
in Heerlen, ter voorbereiding van een 
theatertekst die tijdens Cultura Nova 2022 
zijn beslag moet krijgen.

In januari startte onze participatielijn met 
een succesreprise van Wijkzone#1, met 
Heléne Binder, Mayke Roels en Ischa den 
Blanken als makende spelers. Door de 
interesse vanuit Cultuurimpuls Venlo kon 
Naomi Steijger in 2020 starten met haar 
onderzoek voor WijkZone#2 rond de Kalden-
kerkerweg in Venlo. Door de impact van 
covid-19 heeft dit onderzoek meer verspreid 
door de tijd plaatsgevonden dan voorzien 
en zullen de afsluitende toonmomenten 
nu plaatsvinden in april 2021. Wijkzone#2 is 
opnieuw een samenwerking van Het Laag-
land met VIA ZUID.

Cinema Royal was buiten een aantrekkelijke 
locatievoorstelling ook gepland als een 
vehikel voor talentontwikkeling doordat 
op de speelvloer zowel professionele 
acteurs als topamateurs en jong talent 
van de VISTA-opleiding acteur zouden 
samenkomen. Er is in juni 2020 drie weken 
voorbereidend gerepeteerd, maar hierin 
konden helaas alleen de tweedejaars 
studenten worden betrokken. Insteek is om 
deze bijzondere combinatie van diverse 
type Limburgse acteurs opnieuw samen 
te brengen tijdens Festival Cultura Nova 
editie 2021.

TALENTONTWIKKELING 
AMATEURS 
De repetities van Theaterwerkplaats 
Jong Laagland zijn helaas tussentijds 
opgeschort moeten worden en ook de 
eindpresentatie tijdens de traditionele 

Hoogwaterdag kon in juni helaas geen 
doorgang vinden. De eindpresentatie van 
de TLNT-groep is uitgesteld van mei naar 
september 2020 voor een beperkt publiek 
van 30 mensen. Dit heeft zeker impact 
gehad op het animo om per september 
2020 weer opnieuw in te schrijven. Online 
repetities boden helaas maar gedeeltelijk 
uitkomst om de sfeer en de moraal hoog te 
houden. Het gebruikelijk toonmoment met 
kerst is gestreamd vanuit de grote zaal van 
onze thuisbasis Schouwburg De Domijnen.

Karlijn Hamer maakte in het kader van 
Theater na de Dam met zes jongeren 
van Jong Laagland de zeer geslaagde en 
ontroerende podcast Radio Anders over het 
leven van Maria Andres en Trudy Habets, 
twee Limburgse bevrijdingskinderen 
met een zwarte Amerikaanse soldaat als 
biologische vader. Zij waren niet alleen 
de eerste bevrijdingsbaby’s maar ook 
de eerste kinderen met een donkere 
huidskleur in het witte katholieke Limburg 
van 1945/1946. Hoe was het voor hen 
om hier op te groeien en hoe reageren 
jongeren van nu op hun verhaal? De 
publicatie Kinderen van Zwarte Bevrijders van 
Mieke Kirkels vormde de basis voor hun 
onderzoek en deze podcast. 

De Theaterontmoeting is een jaarlijks 
terugkerend weekend vol workshops voor 
jongeren van 12 t/m 18 jaar op locatie 
met overnachting, bedoeld als aanvulling 
op hun reguliere repetities bij Jong 
Laagland of andere jeugdtheaterscholen of 
toneelverenigingen in Limburg. In juni 2020 
zou de Theaterontmoeting plaatsvinden 
in Geleen in combinatie met het 
jongerentheaterfestival Geleen On Stage, 
een activiteit van De Domijnen. Helaas 
konden we niet anders beslissen dan deze 
ontmoeting uit te stellen. 
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TERUGBLIK 2020 
Voor heel Nederland, maar ook zeker 
voor de culturele instellingen, was 2020 
vanwege de covid-19 pandemie een onge-
kend jaar. De raison d’être werd groten-
deels weggenomen door het gedwongen 
stoppen van publieksactiviteiten. De Raad 
is verheugd dat ook in deze bijzondere tijd 
de directie en werknemers niet ingeboet 
hebben op enthousiasme en creativiteit. 
Alle mogelijkheden om nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen en daarmee publiek te 
bereiken zijn succesvol benut. 

Gelukkig is Het Laagland zoals alle 
BIS-gezelschappen extra ondersteund 
door het ministerie van OCW waardoor 
de wegvallende inkomsten in 2020 geen 
directe problemen hebben veroorzaakt aan 
de financiële kant van de bedrijfsvoering. 
De Raad wil dan ook haar dank uitspreken 
aan het adres van OCW voor deze 
belangrijke ondersteuning en ook voor 
de getoonde coulance betreft het niet 
na kunnen komen van de aangegane 
prestatie-eisen 2020. Voor dit laatste 
zijn we ook de Provincie Limburg dank 
verschuldigd. 

De relevantie van Het Laagland werd in 
2020 ook wederom onderstreept, zowel 
OCW als de Provincie Limburg kenden 
opnieuw structurele subsidie toe voor 
de periode 2021-2024 en er ontstond 
een incidentele maar substantiële 
subsidierelatie met de gemeente Sittard-
Geleen.

VERGADERFREQUENTIE EN 
SPECIFIEKE ONDERWERPEN 
Bestuur en directie zijn in 2020 zes keer 
bijeengekomen (te weten op 16 jan, 11 mrt, 
18 mei, 15 jun, 23 sep en 9 dec). Doorgaans 
waren dit digitale vergaderingen waarbij 
we aandacht hadden voor een eventuele 
impact van deze nieuwe manier van verga-
deren op de governance. De vergadering 
van 11 maart was gepland ter vaststelling 
van de jaarstukken 2020. Vanwege de 
impact van covid-19 heeft zowel OCW als de 
Provincie Limburg akkoord gegeven op een 
latere aanlevering van deze stukken. In de 
maart-vergadering zijn de stukken reeds 
met de accountant doorgesproken om 
vervolgens in de extra vergadering van 18 
mei in aanwezigheid van de accountant te 
worden vastgesteld. De vergadering van juni 
was ingeruimd met het oog op uitsluitsel 
van zowel de Raad voor Cultuur als van de 
Provinciale Adviescommissie betreffende 
de Laagland-aanvraag 2021/2024. De verga-
dering van september stond naast de vast-
stelling van de begroting van 2021 in het 
teken van de werving- en selectiemethode 
gericht op vervanging van de aftredende 
voorzitter en versterking met een extra lid. 
De december-vergadering was gewijd aan 
een thema: de impact van covid-19, zowel 
kansen als bedreigingen, specifiek op Het 
Laagland en de hard getroffen culturele 
sector en de bredere impact van het virus 
op samenleving en economie. 

Als Raad hebben we in 2019 een nieuwe 
accountant aangesteld en de controle van 
de jaarrekening 2019 is in 2020 plezierig 
en professioneel verlopen. De financiële 
commissie is ter voorbereiding van de 
vergadering in maart en juni met het oog 
op de opmaak van de jaarstukken 2019, 



34

A
C

H
TE

R
N

A
A

M

IN
IT

IA
LE

N

M
/V

G
EB

O
O

R
TE

JA
A

R

FU
N

C
TI

E

D
AT

U
M

 A
A

N
S

TE
LL

IN
G

D
AT

U
M

 A
FT

R
ED

EN
 1  

TE
R

M
IJ

N

(N
EV

EN
)F

U
N

C
TI

ES

Gubbels J.H.M. M 1960 voorzitter 15-04 
2016

14-10 
2020

1 Directeur Museumplein Limburg
Lid bestuur Historie der Techniek
Lid bestuur Deutsch-Niederlandisches  
Jugendwerk 
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

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

20-09 
2018

19-03 
2023

1 Education-/Research Officer, School of Busi-
ness and Economics, Maastricht University 
Lid ondersteuningsplanraad samenwerkings-
verband passend onderwijs Maastricht-Heu-
velland

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 

Samenstelling Raad van Toezicht inclusief rooster van aftreden en nevenfuncties

1  In de statuten van Stichting Het Laagland is vastgelegd dat de 
leden van de Raad van Toezicht elke 4,5 jaar aftreden en tweemaal 
herbenoemd kunnen worden. Voor de directieleden/bestuurders is 
geen maximale termijn vastgelegd.

tweemaal via zoom met de accountant en 
de algemeen directeur bijeengekomen. 

De geplande zelfevaluatie van de Raad 
heeft begin 2021 plaats gevonden, later dan 
oorspronkelijk gepland vanuit de hoop om 
deze toch tijdens een fysieke bijeenkomst 
te kunnen houden. Om dezelfde reden 
zijn de jaargesprekken over 2020 met de 
directie uitgesteld naar april 2021, mocht 
live bijeenkomen dan niet mogelijk zijn 

dan wordt alsnog digitaal afgesproken. 
Een van de punten die in de zelfevaluatie 
naar boven kwam is dat we de governance 
op een nog hoger niveau kunnen brengen 
door met ingang van 2021 jaarlijks met een 
vertegenwoordiging van het personeel een 
bijeenkomst te plannen.

In 2020 bleef de samenstelling van de 
Raad ongewijzigd. Voorzitter Hans Gubbels 
heeft op basis van de nieuwe Code Cultural 



Goverance medio 2020 aangegeven geen 
tweede termijn aan te gaan op grond van 
zijn betrekking als directeur/bestuurder 
van een collega cultuurinstelling in 
Limburg. Dit om deze Code zowel in wezen 
als in schijn recht te doen. Daarnaast 
streeft de Raad reeds langer naar 
uitbreiding. In september 2020 is een 
selectiecommissie geformeerd gericht 
op de werving van een nieuwe voorzitter 
en een extra lid, bestaande uit RvT-leden 
Dorine Cremers en Anke Dovermann en 
Simone Mager namens de directie.

Zoals beschreven in de aanvraag voor 2021-
2024, is het beleid om ook buiten het eigen 
netwerk te werven vanuit de wens om Het 
Laagland in alle geledingen op het terrein 
van diversiteit en inclusie te versterken. 
Vandaar dat voor de werving van de 
nieuwe voorzitter en de versterking van 
het extra lid HR/juridisch het wervings- en 
selectiebureau Colourful People in de arm 
is genomen. Het wervingstraject is gestart 
in december 2020 en is in maart 2021 
met succes afgerond, waarbij tevens een 
tweede extra lid aan de Raad is toegevoegd. 

In de vergadering van 16 maart 2021 zijn de 
volgende benoemingen bekrachtigd:

Mevr. Marlea Kogeldans – voorzitter
Dhr. Omar El Khader – lid
Mevr. Miranda Dekkers – lid

We zien uit naar een plezierige samen-
werking met de nieuwe leden en als een 
persoonlijke noot wenst de aftredend voor-
zitter de Raad in de nieuwe samenstelling 
veel plezier, wijsheid en succes.

AFSLUITEND 
Ondanks de ongekende situatie is het 
jaar 2020 goed verlopen en kijken we met 
vertrouwen uit naar het moment dat de 
live ontmoeting met publiek, de raison d’être 
weer mogelijk is. Als Raad willen we de 
directie bedanken voor hun niet aflatende 
inzet voor dit bijzondere theatergezelschap.  

Namens de Raad van Toezicht
Hans Gubbels, voorzitter
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