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1  BESTUURSVERSLAG  
 
Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Regentes (DNR) biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 
2015 aan. Het jaarverslag geeft inzage in de diverse activiteiten die in 2015 hebben plaatsgevonden, de pres-
taties, financiële resultaten en geeft een blik op 2016 en verder.  
 
In tweeëneenhalf jaar heeft De Nieuwe Regentes (DNR) zich ontwikkeld tot een buurtgericht theaterhuis 
waar kunst- en cultuuruitingen van, voor, door, in en met de buurt plaatsvinden. De Nieuwe Regentes biedt 
een gevarieerd en toegankelijk kwaliteitsaanbod voor alle leeftijden. Het is een werk-, maak-, en ontmoe-
tingsplek voor amateurs, professionals, publiek, buurtbewoners en hun initiatieven. De culturele diversiteit 
van de buurt komt zoveel mogelijk tot z’n recht. De Nieuwe Regentes is gehuisvest in een rauw, eigengereid 
en sfeervol gebouw, waar culturele instellingen en bedrijven inspirerende activiteiten kunnen organiseren. 
De activiteiten in De Nieuwe Regentes zijn niet hoogdravend, wel warm, aangenaam, veilig en passend bij 
het gebouw en zijn omgeving. Het gebouw ademt de sfeer van een Off Broadway Theater en biedt verras-
send goede en originele programma’s voor een breed publiek uit buurt en stad met veel muziek, variété, 
film, wereldmuziek en -dans, community-art en een programma voor jeugd en scholen.  
Er was in 2015 meer ruimte voor samenwerking met partners in de stad en het eigen programma krijgt 
steeds meer eigenheid. Al met al een ietwat overvol jaar dat mede door de professionalisering van de orga-
nisatie goed is verlopen. Zakelijk leider Marijke Reuvers is eind december gestopt met haar werkzaamheden 
voor DNR om zich volledig te kunnen richten op het opbouwen van het in 2015 heropende Zuiderparkthea-
ter. De vacature wordt per 1 april ingevuld door Berber Kroon, voorheen zakelijk leider van het DiamantThe-
ater. In 2015 heeft DNR de status van culturele ANBI gekregen, wat belastingvoordelen biedt bij erven, 
schenken en energiebelasting en het mogelijk maakt om in 2016 kosteloos in de Cloud-365 te gaan werken.  
 
Door extra programmeringsgeld en een kleine reserve uit 2014 voor programmering is het aantal activiteiten 
en bezoekers wederom gestegen, evenals de inkomsten uit recettes en horeca. Uiteraard zijn daarmee even-
redig de kosten toegenomen. De inkomsten uit verhuur zijn ten opzichte van 2014 ongeveer gelijk gebleven. 
De inkomsten uit culturele verhuur zijn weliswaar gestegen, maar deze groei is teniet gedaan door de daling 
van de inkomsten uit zakelijke verhuur.  
 
In korte tijd heeft DNR zich ontwikkeld tot een bruisend buurttheater, met een positieve impact op de 
woonomgeving, de winkelstraat en het culturele klimaat in het stadsdeel. DNR is de verbindende schakel 
tussen netwerken, organisaties, stadsdeel, bewoners, bezoekers en (podium)kunstenaars. De prestaties zijn 
gerealiseerd door de vele betrokken buurtbewoners, lokale topartiesten die DNR ondersteunen en de passie 
van een klein betaald team.  
 
DNR is enorm trots op zijn prestaties, maar de grenzen van de capaciteit zijn bereikt. DNR is begonnen met 
een betaalde staf van omgerekend 4,3 fte en heeft nu een team van omgerekend 6,0 fte, waarvan het me-
rendeel wordt ingevuld door zzp’ers. Theatertechnici werken allen op zzp-basis. Dit kleine team wordt on-
dersteund door circa 100 vrijwilligers, waarvan een deel door werkloosheid en/of andere problematieken 
steeds vaker extra begeleiding nodig heeft. Dit vraagt om professionalisering van het personeels- en vrijwil-
ligersbeleid. Mede op grond van een in 2014 uitgevoerde quickscan is in 2015 aandacht besteedt aan het 
aanbrengen van meer structuur in de organisatie. Nu is het moment om te consolideren en de organisatie te 
verstevigen om ‘de bruis’ erin te houden, zodat er ruimte komt voor groei en nieuwe ambities. Om deze rol 
in de toekomst te kunnen verankeren, is versteviging van de organisatie nodig. In de aanvraag in het kader 
van Meerjaren beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 is hiermee rekening gehouden. Daarbij ligt de nadruk 
op een uitbreiding van personeel van 6,0 naar 7,2 fte, een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor per-
soneel en vrijwilligers en het planmatig ter hand nemen van het groot onderhoud.  
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De inventaris, die De Nieuwe Regentes in bruikleen heeft gekregen onder de voorwaarde dat vervanging en 
onderhoud voor onze rekening komt, heeft achterstallig onderhoud. Veel tweedehands apparatuur en in-
ventaris is aan vervanging toe, en het gebouw kent op meerdere plekken gebreken. In 2015 is door een ex-
tern bureau een MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) opgesteld, dat in 2016 ter hand worden genomen. Voor 
de benodigde investeringen is voor de komende jaren een voorziening getroffen, waarvan de kosten zijn 
meegenomen in de aanvraag voor het kunstenplan 2017-2020. Ook in de herziene begroting 2015 was een 
dotatie aan de voorziening opgenomen van € 25.000. Helaas kon hiervan maar € 10.000 worden geëffectu-
eerd. 
 
DNR verwacht met een plek in het nieuwe kunstenplan de komende jaren verder te kunnen groeien in haar 
ambities als theater in, van, voor, door en met de buurt. Met honorering van de aanvraag kan DNR  

- een goed werkgever zijn voor betaalde krachten,  
- haar functie als stimulerende plek voor vrijwilligers waarmaken en   
- het gebouw en de werkomstandigheden verbeteren en verduurzamen.  

 
In 2020 bij het 100-jarig bestaan van het gebouw willen we vieren dat de zaken voor én achter de schermen 
goed voor elkaar zijn.  
 
DNR heeft het jaar 2015 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 17.743. Dat is ca. € 26.000 
minder dan de realisatie in 2014 (€ 9.060 positief), ruim € 19.000 minder dan oorspronkelijk voor 2015 was 
begroot (€ 2.027 positief) maar ruim € 13.000 beter dan in de herziene begroting voor 2015 was opgenomen  
(€ 31.500 negatief), en € 7.700 minder dan de prognose die in het plan 2017-2020 voor 2015 is afgegeven. 
 
De relatief grote verschillen tussen de realisatie 2014, de oorspronkelijke en herziene begroting 2015 en 
realisatie 2015 zijn gevolg van de fase waarin DNR zich als organisatie bevindt.  Door een gebrek aan goede 
ervaringsgegevens waren een aantal posten niet goed begroot. Zo werd eind 2014 duidelijk dat een aantal 
ambities uit de begroting 2015 moest worden herijkt, met name op gebied van verhuur (verlaging prognose) 
en personeelslasten (verhoging prognose). De onverwachte toekenning van extra incidenteel programme-
ringsgeld in april van € 20.000 leidde daarnaast in de realisatie tot hogere activiteitenlasten personeel en 
materieel (programmering, inkoop horeca) dan begroot.  
 
Stichting De Nieuwe Regentes houdt zich aan de Code Cultural Governance. De Nieuwe Regentes hanteert 
het bestuursmodel. De verschillende taken en bevoegdheden van de directie en het bestuur zijn in 2014 
vastgesteld. Het salaris van de directie valt ruim onder de norm van de Wet Normering Topinkomens aan-
gaande het bezoldigingsbeleid van topfunctionarissen en de bestuursleden ontvangen geen honorarium. 
De leden van het bestuur nemen maximaal twee termijnen van vier jaar zitting. In 2015 hebben zich geen 
tegenstrijdige belangen voorgedaan. Het bestuur vergaderde in 2015 negen  maal. De belangrijkste ge-

spreksonderwerpen waren de financiën en het meerjarenbeleidsplan, zoals neergelegd in de aanvraag in het 
kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. In december 2015 heeft het bestuur in een 
aparte vergadering stilgestaan bij haar eigen functioneren. In de vergadering van 19 april 2016 is het jaarver-
slag en de jaarrekening 2015 goedgekeurd en door bestuur en directie getekend. 
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In september 2015 is het bestuur uitgebreid met drie leden die allen hun eigen expertise inbrengen op het 
gebied van participatie, diversiteit,  personeelsbeleid, culturele sector en overheid. Het bestuur bestaat uit: 
 

Naam Functie  In functie  
sinds 

Einde 1e 
termijn 

Profiel  

De heer J.J. Rooyackers Voorzitter 01-04-13 01-04-17 bestuurder 

De heer E.J.T.M. Laken Secretaris 16-10-13 16-10-17 bedrijfsvoering & alternatieve financiering 

De heer V.V. Bhoendie Penningmeester 01-11-13 01-11-17 controller 

Mevrouw I.M.M. Wegter Lid 24-09-15 24-09-19 participatie & diversiteit 

Mevrouw J.G.M. Rijnders Lid 24-09-15 24-09-19 HRM & vrijwilligersbeleid 

Mevrouw S. Cornelissen Lid 24-09-15 24-09-19 culturele sector &  overheid 

 

 
Den Haag, 19 april 2016  
 
 
       
 
 
 
J.J. Rooyackers,      V.V. Bhoendie, 
voorzitter      penningmeester 
 
 

 
 
 
 
 
Berber Kroon,      Laudie Vrancken, 
zakelijk leider       artistiek leider 
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2  PROGRAMMERING 
 
2.1  (CULTUURANKER) PROGRAMMERING 
 
Sinds 2015 is alle programmering in, van, voor, door en mét de buurt. De vele podiumartiesten in de buurt 
bepalen voor een deel de programmering zoals de series MusicPool met Matangi, Made in Europe met het 
Rembrandt Frerichs Trio, de Flamenco en Tango del Barrio. Maar bijvoorbeeld ook Not all that Jazz, een serie 
dubbelconcerten met nieuwe ensembles; in ruil voor het gebruik van de Grote Zaal inclusief technicus voor 
het maken van een goede promofilm geven zij een concert terug. DNR gaf in het kader van talentontwikke-
ling twee jonge makers van het Koninklijk Conservatorium en de Cloud de ruimte om nieuwe concepten los 

te laten op blind en (deels) geblindeerd publiek. En onder-
steunde Devotie, een moderne Indiase dansvoorstelling 
met een Haags Indiaas koor. De wekelijkse Ukkieconcerten 
en de tweede editie van BalkanBeats zijn eveneens op 
initiatief van muzikanten uit de buurt. In september is een 
proef gedaan met Peuterdans op de vrijdagochtend. Deze 
betaalbare activiteit voor peuters en ouders is net als het 
Ukkieconcert een hit. Bijzonder succesvol en origineel was 
de eerste editie van Sounds of Silence, een festival met 
‘silent film & live music’, voor een jong artistiek en interna-
tionaal publiek. Daarnaast heeft DNR een aantal gastpro-
grammeurs uit de buurt voor Songs from the Deep, de 
DNR Filmclub en de DNR Bluesclub.  

 
Samen met het Holland Dance Festival (HDF) en Grey Vibes zijn er danslessen en presentaties geweest van 
55+ dansers, wat begin 2016 is uitgemond in de kaskraker van het HDF ‘Good Old Times’. Last but not least is 
in 2015 het ‘Expoteam’ volledig op stoom gekomen en opent iedere twee maanden een nieuwe, telkens 
totaal andere, expositie van hoog niveau van kunstenaars uit de buurt. Dat varieert van installaties, glas, 
foto’s en schilderijen tot verfijnd driedimensionaal schaduwspel. De kunstwerken transformeren Tearoom 
en Foyer telkens in een andere ruimte.   
 
Grote en Haagse namen ontbraken niet in het programma: Huub van der 
Lubbe, De Règâhs, Joris Linsen, Sven Ratzke en Johan Frauenfelder met 
Mil Amores. Variété is eveneens een terugkerend genre in verschillende 
vormen, in de eerste helft van het jaar beleefde het publiek een paar fan-
tastische zondagmiddagen o.l.v. Karel de Rooij en intieme Magische Ont-
moetingen en in het najaar Tent, circustheater in een nieuwe betekenis-
volle mengvorm. DNR nam in 2015 wederom deel aan de landelijke festi-
vals Afrovibes en 2Turven Hoog op Locatie en participeerde voor het eerst 
en succesvol in de Flamenco Biënnale.  
 
Samen met het Haags Historisch Museum en drie andere cultuurankers 
werkte DNR aan een pop up museum met de titel De Wereld in Den Haag. 
De opening met panelen, bijzondere filmpjes van kleurrijke ondernemers 
en een zeer gevarieerd openingsprogramma in de Grote Zaal, mocht er 
zijn. Laagdrempeliger was de serie Open Podia op zoek naar Het Beste uit 
de Buurt, in korte tijd een beproefd concept dat zowel door deelnemers, 
jury, coaches en publiek zeer gewaardeerd wordt. De finale maakte on-
derdeel uit van de Week van de Amateurkunst evenals een volle avond, 
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waarin de leerlingen van de tap- en flamencolessen van DNR apart én samen hun ritmisch voetenwerk toon-
den.  
 
Het blijkt lastig om het DNR-KunstenaarsKollektief goed op de rails te krijgen. De kunstenaars die zich daar-
voor hebben aangemeld zijn zo druk dat een moment vinden voor ontmoeting en inspiratie niet in hun 
agenda past. Vanuit DNR of de Kunstenaars is er nog geen aanjager voor gevonden. Heel veel  
(podium)kunstenaars uit de buurt weten overigens DNR wel te vinden voor nieuwe initiatieven en samen-
werkingsprojecten; in die zin werkt het collectief eigenlijk heel goed.  
 
DNR ging net als voorgaande jaren naar buiten. In samenwerking met de culturele ondernemers van de 
Weimarstraat organiseerde DNR in juni en december Eigenwijs Weimar, een culturele en culinaire route  
door de straat en Songs from the Deep in stadstuin Emma’s Hof. Daarnaast ondersteunde DNR waar moge-
lijk de organisatie van Het Circus bij een nieuw duurzaam festival in wijkpark De Verademing.  
Met 357 activiteiten en bijna 32.000 bezoekers voldoet DNR ruim aan de gestelde opdracht (160 voorstellin-
gen en 7.250 bezoekers). 
 
 
2.2  EXTRA PROGRAMMERINGSGELDEN 
 
DNR was uiteraard blij verrast met de extra programmeringsgelden, echter 
besteding werd bemoeilijkt doordat bij bekendmaking in het voorjaar de 
agenda voor de rest van het jaar al behoorlijk vol zat. Daarnaast zijn er voor 
het opzetten en uitvoeren personeel/producenten nodig, waarvoor het pro-
grammeringsgeld slechts zeer beperkt kan worden aangesproken. DNR heeft 
gekozen om de gelden te besteden aan vier projecten, die gericht waren op 
een breed en divers publiek, de buurt en talentontwikkeling: 

- In samenwerking met CC4U organiseerde DNR eind oktober een Hal-
loween evenement gericht op jongeren, met een thematische finale 
van een stads brede talentenjacht en een randprogramma. 

- Een serie (jazz)concertjes met de titel DNR Sessions in de Tearoom op 
de woensdagavonden door jonge professionals maakten het gebouw 
beter zichtbaar en levendig.   

- In september is gestart met de opbouw van een community-art pro-
ject volgens  de ABCD (Asset Based Community Development) me-
thode; een werkwijze die sociale relaties tot stand brengt en capaci-
teiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale 
gemeenschap mobiliseert.  
Hiermee bereiken we mensen die niet meteen iets met theater heb-
ben en het daagt de makers uit om uit hun eigen comfortzone te gaan 
en te zoeken naar niet voor de hand liggende spelers. De methode 
vraagt om een open houding en veel tijd en geduld, meer dan aan-
vankelijk gedacht. Op de laatste dag voor de winterstop werd een 
eerste presentatie met muziek, spel en beelden vertoond aan publiek. 
Het project loopt door in 2016 en werkt toe naar een buurtvoorstel-
ling in april 2016 met de titel Zand en Veen.  

- In november presenteerde DNR A Tribute to Oum Kalthoum, een eer-
betoon aan de grootste Arabische zangeres ooit die 40 jaar geleden 
overleed. Naast 2 grote concerten was er een uitgebreid en goedbe-
zocht randprogramma met een zeer gevarieerd Arabisch/Nederlands 
publiek.  
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A Tribute to Oum Kalthoum - 14 & 15 november 2015  

Het festival werd geopend door de ambassadeurs van Tunesië en Egypte, met als gasten hun collega’s van 
Marokko en Irak. In de openingswoorden stonden zij allereerst stil bij de aanslagen in Beiroet en Parijs 

(12&13/11/15) en roemden daarna Oum Kalthoum vanwege haar culturele en politieke betekenis en haar 
verbindende kracht. De concerten met Ghalia Benali (TUN), Baidar al Basri (IRQ) en Samira Karam (MAR) en 
een door DNR bijeengebracht ensemble van muzikanten uit Palestina, Syrië en Irak, kregen door de gebeur-
tenissen een extra lading; er ontstond een intens gevoel van saamhorigheid. Ruim 400 bezoekers bestaande 
uit Nederlands en hoog opgeleid Arabisch publiek, maar ook de Egyptische visboer en de Tunesische kapster 

uit de Weimarstraat, genoten twee dagen van films, documentaire, thee, dadels, muziek, zang en dans. 
 
 

De projecten zijn geslaagd, maar de belasting van het team was te zwaar. Het project van CC4U had veel 
begeleiding nodig van de artistiek leider, publiciteit en productie, het resultaat was goed en er kwam een 
jong en divers publiek op het evenement af. DNR Sessions biedt een interessant podium voor nieuwe com-
bo’s en ensembles en is vrij toegankelijk voor buurtbewoners en langs-fietsers. Deze concertjes zijn erop 
gericht de straat te verlevendigen, en hebben tevens tot doel de repetitieavonden van het community-art 
project te eindigen in de juiste ambiance. Omdat het implementeren van de ABCD methode nogal wat tijd 
vroeg heeft het community-art project een langere aanlooptijd gehad dan verwacht. 
 
2.3   SCHOOLVOORSTELLINGEN EN EDUCATIE 
 

Voor de allerkleinsten zijn er wekelijkse Ukkieconcerten op de woensdagochtend. 
Deze laagdrempelige kennismaking met muziek, zang en dans voor ouder en kind 
in Het Ketelhuis is een succes en krijgt na Theater Dakota nu ook een uitbreiding 
in het Diamanttheater. Samen met andere cultuurankers deed DNR mee aan Fes-
tival 2TurvenHoog op Locatie. Uiteraard was DNR van de partij bij De Betovering. 
Theatergroep Drang bracht de educatieve voorstelling Extreem op de planken. De 
Galvanischool komt jaarlijks de eindmusical in DNR opvoeren en na twee jaar is 
het al bijna een traditie dat de hoogste klassen van de Vahonschool de tribune 
vullen bij de generale repetitie. Hoog bezoek was er tijdens de schoolmusical van 

Sorghvliet. Doordat prinses Amalia meespeelde was het Konink-
lijk Huis informeel onder de gasten. Goedbezochte schoolvoor-
stellingen die ook als vrije voorstelling werden gespeeld waren 
van Samba Salad, tevens onderdeel van de Flamenco Biënnale, 
de altijd tot de verbeelding sprekende Lejo en de muzikale voor-
stelling 4Beat. In de voorjaarsvakantie was er in DNR een mees-
peelvoorstelling van Villa Impro en later in het voorjaar waren er 
try-outs van de vertel- en meedoevoorstelling Zand en Veren die 
nu veel speelt voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. 
Ook dit jaar ontbrak de Sinterklaasvoorstelling niet; deze keer 
was het ‘Nooit meer Pepernoten?’ van Rabarber.  
 
Voorjaar 2015 heeft DNR via Cultuurschakel een aantal schoolvoorstellingen aangeboden voor het seizoen 
2015/2016. Het animo van de scholen voor onze keuze was deze keer iets minder dan in het seizoen ervoor 
en hebben grotendeels in 2016 plaatsgevonden. Een deel van de schoolvoorstellingen worden het lopende 
seizoen aangeboden in een samenwerking met het Holland Dance Festival. Samen met Cultuurschakel is er 
een eerste bijeenkomst georganiseerd voor scholen in Segbroek. Hoewel de opkomst tegenviel, was de ont-
moeting als kennismaking van waarde. Een meer intensieve samenwerking met scholen opzetten vergt veel 
tijd en aandacht. DNR heeft daar op dit moment een vrijwillige parttime medewerker voor.   
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DNR bereikte met 6 schoolvoorstellingen 1466 leerlingen (doel was 7 schoolvoorstellingen met 1750 leer-
lingen). Dat het doel niet gehaald is heeft te maken met het feit dat DNR in het voorgaande seizoen nieuw-
komer was en dat de meest interessante gezelschappen vaste podia in Den Haag bespelen; het blijkt moeilijk 
om ertussen te komen. In samenwerking met Haagse partners Drang, Florence Rapati en Sorghvliet werd 
een grote groep middelbare scholieren bereikt. In totaal had DNR in 2015 5759 jeugdige bezoekers over de 
vloer. Uiteraard biedt DNR in het komende seizoen zelf en met partner HDF voorstellingen aan die passen 
binnen de leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags en intensiveert de contacten met scholen op loopaf-
stand.  
 
 
2.4 DIVERSITEIT 
 

De wijk Segbroek kent een rijke variëteit aan culturen. Dat is terug te vinden in ons 
programma en publiek. De diversiteit onder de vele vrijwilligers neemt toe, bij be-
stuur en betaalde medewerkers blijft het een aandachtspunt. Door het jaar heen is 
er programma voor, door en in samenwerking met diverse groepen en partners 
(Devotie, AfroVibes Festival, BalkanBeats,  Roemeense filmmaand, Culture Clash 4U, 
De Wereld in Den Haag, A Tribute to Oum Kalthoum, Made in Europe, Sounds of 
Silence). Doordat organisatie en publieksbereik arbeidsintensief zijn, vraagt DNR 
hiervoor aparte projectsubsidies aan. De DNR-Filmclub en internationale huurders 
(Chinese Opera, Hindoestaanse voorstellingen, ‘l Autre Pays du Theatre) weten ove-
rigens gericht en met succes hun achterban te bereiken; vaak is er dan sprake van 
mono cultureel migranten- of expatpubliek.   

 
 

 ‘Zo maar’ een oktoberweek in 2015 
Vr 2: DNR Bluesclub: 54 bezoekers 50+; Za 3: ‘l Autre Pays du Theatre, 300 Fransen; 

Zo 4: Theatervoorstelling van Kamla Sukul, 351 Hindoestanen;  Di 6:  flamencolessen: 25 amateurdansers en 
152 Roemenen bij de DNR Filmclub  ‘Spotlight: Romania’; Wo 7: 58 peuters en ouders bij het Ukkieconcert en 
’s avonds 349 Chinezen bij de Kantonese Opera; Do 8: Congres ‘Nieuw Organiseren’ met DNR als voorbeeld 
trok 201 bezoekers; Vr 9: Concert Mala Pinta (tango-orkest uit de buurt met tangosalon), 112 bezoekers;  

Vr 9 & Za 10: repetitie: Good old Times (55+ dansproductie); Za 10 & Zo 11: Jubileumvoorstellingen van de 
circuswerkplaats uit de buurt Circaso, totaal 564 bezoekers. 
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3 CULTUURANKER 
 

3.1   CULTUURANKERFUNCTIE  
 
DNR geeft ruimte aan publiciteitsuitingen van culturele aanbieders uit de stad en ontvangt ze vaak met open 
armen. Bijvoorbeeld door een flinke korting op verhuur voor het Koninklijk Conservatorium, dat een week 
met muzikanten uit de hele wereld in DNR en omgeving neerstreek in het kader van de opleiding NAIP (New 
Audiences and Innovative Practices). Deze muzikanten waren tijdens die week op de meest onverwachte 
plekken in de buurt te zien en te horen, van park tot kapper. Daarnaast zijn Crossing Border, Border Kitchen, 
Dag in de Branding en Theatergroep Drang welkome gasten die de DNR programmering aanvullen. Door 
korting op de huurprijs gaan we een zinvol Haags partnerschap aan.  
 
Regelmatig is er contact met de medewerkers van Cultuurschakel. 
Het stadsdeel Segbroek heeft de afgelopen jaren geen of wisselen-
de adviseurs gehad, per september 2015 is er een vast aanspreek-
punt, wat naar verwachting gaat helpen om de culturele kaart van 
het stadsdeel compleet te krijgen. DNR maakt deel uit van het IPS 
(Intercultureel Platform Segbroek), is betrokken bij de BIZ Wei-
marstraat (BIZ staat voor Bedrijfs Investerings Zone, vergelijkbaar 
met winkeliersvereniging) en een van de trekkers van Eigenwijs 
Weimar. Daarnaast biedt DNR waar mogelijk ondersteuning aan 
buurtinitiatieven als Het Circus en Emma’s Hof;  DNR is een veel gevraagd adviseur en partner voor en van 
initiatieven in de buurt, maar kan niet in alles investeren en moet daar keuzes in blijven maken. DNR doet 
jaarlijks mee aan Open Monumentendag en toont dan middels rondleidingen en speurtochten voor kinderen 
de historie van het pand.  

 
 

3.2  VRIJWILLIGERSORGANISATIE 
 

DNR wordt gedragen door een groep van circa 100 vrijwil-
ligers die in teams (productie, publiciteit, kassa, horeca, 
exposities, klussen, techniek, verhuur) onder leiding van 
parttime betaalde krachten deeltaken voor hun rekening 
nemen. Bij de start van DNR waren de vrijwilligers vooral 
hoog opgeleide buurtbewoners. In het afgelopen jaar zijn 
er steeds meer vrijwilligers met een rugzakje bij DNR aan 
de slag gegaan. Gebleken is dat een deel van de vrijwil-
ligers door het vertrouwen, de regelmaat en verantwoor-
delijkheden steviger in hun schoenen komt te staan en 
doorstromen naar een opleiding of een betaalde baan. 
Dat maakt het soms wat onrustig, want er is een constant 
komen en gaan van vrijwilligers, maar de voldoening die 

het geeft als mensen verder kunnen en dankbaar zijn voor de kans en het vertrouwen maakt alles goed. We 
vinden het mooi en zijn er trots op! Tot eind 2015 was er tijdelijke financiering voor een vrijwilligers-
coördinator die de teamleiders daarin kon begeleiden en daar beleid op ontwikkelde. Helaas is er in 2016 
geen financiering meer voor, waardoor de druk op de teamleiders toeneemt. Eigenlijk kan DNR niet meer 
zonder.  
 
Naast de tweemaandelijkse thematische Tutti bijeenkomsten voor alle betaalde en onbetaalde medewerkers 
zijn er evenzoveel introductiebijeenkomsten met een introductiedocument voor nieuwe vrijwilligers. Na de 
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zomer van 2015 is gestart met een nieuw systeem voor inroostering: Het Rooster. Dit systeem biedt net als 
het oude systeem vrijwilligers de mogelijkheid om zichzelf in te roosteren. Het systeem oogt vriendelijker, 
maakt het makkelijker om te ruilen en met elkaar te communiceren en belangrijke en interessante docu-
menten kunnen bewaard en ingezien worden. De vrijwilligers zijn georganiseerd in teams onder leiding van 
betaalde (parttime) teamleiders. In 2015 zijn alle teams (productie, publiciteit, kassa, horeca, exposities, 
klussen, techniek, verhuur) beter en zelfstandiger gaan draaien. Naast regelmatig noodzakelijk teamoverleg 
doen ze ook regelmatig leuke dingen met elkaar als een bring-your-own etentje of eten in een betaalbaar 
restaurant in de buurt. Voor de zomer- en winterstop organiseert de DNR feestcommissie een avond voor 
het hele DNR team. En als extraatje is er vlak voor de kerst met o.a. geld uit de fooienpot een uitje naar De 
Efteling georganiseerd, met in het programma een training over gastvrijheid.  
 
Won DNR in 2014 de Haagse Hulde prijs voor vernieuwend vrijwilligersbeleid, in 2015 werd onze meest veel-
zijdige en betrouwbare vrijwilliger Alfred van Weperen Haagse Held van de sector cultuur. Hij is op diverse 
manieren in het zonnetje gezet en daarmee voelt het hele Team DNR zich een beetje een Haagse Held. DNR 
voelt zich ook gesteund door lokale ondernemers die in 
natura sponsoren bij iedere opening van een expositie 
of met korting hapjes leveren bij een evenement. Bij-
zonder was dat Zonta aan Zee (een wereldwijde servi-
ceorganisatie voor vrouwen, waarvan een aantal in 
Segbroek woont) in 2015 geld inzamelde voor DNR via 
drie concerten in het Ketelhuis en een goed bezochte 
lezing van Bram Bakker in de Grote Zaal. Last but not 
least voelt DNR zich gedragen door de gastprogram-
meurs en professionele artiesten uit de buurt, die graag 
iets bijdragen aan de toekomst van De Nieuwe Regen-
tes. Dat maakt DNR zo anders en bijzonder.  
 
 
3.3   SAMENWERKINGSPARTNERS 
 
In 2015 is de samenwerking met een aantal partners van het eerste uur versterkt en er zijn een aantal nieu-
we bijgekomen, zoals het Holland Dance Festival, de Flamenco Biënnale, het Haags Historisch Museum en 
diverse ambassades. In de wijk werkten we afhankelijk van het project samen met verschillende organisa-
ties. Dat varieert van  wijkkrant De Konkreet, tot Emma’s Hof, Albert Heijn, de BIZ Weimarstraat, De Regen-

valk en de ondernemers van de Weimarstraat. Den Haag 
Evenementen, De Uitvinderswijk, De Groene Regentes en 
Den Haag in Transitie of Het Circus delen vaak onze face-
book- en twitterberichten, delen informatie met ons of wer-
ken samen in projecten. DNR is vertegenwoordigd in de Mar-
ketingkamer en het Educatieoverleg, uiteraard lid van het 
cultuurankeroverleg en daarbinnen het overleg van publici-
teitsmedewerkers en van educatiemedewerkers. Eind 2015 is 
DNR lid geworden van het Directieoverleg Podia. Via de 
muurkrant zijn we aangesloten bij Segbroek TV, het stadsdeel 
en is actueel nieuws, dus ook van DNR, te zien op vele 
schermen in de buurt en de stad.  
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3.4 VOORUITBLIK 
 
Onlangs vatte een collega het profiel van DNR mooi samen met de woorden: ‘eigenlijk is jullie kern volks-
kunst in de goede zin van het woord, volkskunst voor een divers publiek met kwaliteit’. 
 

 
 
Dit profiel is ontstaan door vraaggericht te werken en open te staan voor initiatieven uit de buurt. Daardoor 
past het bij de buurt, het gebouw en vormt het een aanvulling op de stad, met: 

- Muziek breed: klassiek (MusicPool), jazz (Made in Europe), wereld (o.a. BalkanBeats, Flamenco en 
Tango del Barrio), blues, singer-songwriters (Songs from the Deep), nieuwe muziek en soms opera. 

- Variété: Magische Ontmoetingen, Scala Variété aan Zee, Circaso, Tent. 
- Festivals: Afrovibes, Flamenco, Tango, 2TurvenHoog, De Betovering, A Tribute to Oum Kalthoum. 
- Originele werelddans, authentiek en experimenteel: Devotie, Mind the Gap  
- Jeugdprogrammering en -educatie van peuter tot puber: Ukkieconcerten, Peuterdans, school- en 

themavoorstellingen. 
- (Cult)Films: DNR Filmclub en Sounds of Silence. 
- Amateurkunst: Het Beste uit de Buurt, Grey Vibes, Week en Maand van de amateurkunst, samen-

werkingen en verhuringen. 
- Kunst op straat: Emma’s Hof, Eigenwijs Weimar, DNR-Sessions en Het Circus. 

 
De samenwerking met de andere cultuurankers is inspirerend en wordt verder ver-
sterkt op het gebied van: publiciteit, circuit van zzp’ers (productie en techniek), 
programmering, de WAK (Week van de Amateurkunst), BHV-trainingen en een 
(amateur) speelcircuit. Het overleg is aan het professionaliseren, steeds vaker is er 
samenwerking met grote partners in de stad. Het theater heeft zich in tweeëneen-
half jaar ontwikkeld tot een theater in, van, voor, door en met de buurt. Doordat er 
de afgelopen jaren ruimte is geweest voor initiatieven uit de buurt is er een goed 
passende mix van programmering tot stand gekomen, waarop we verder kunnen 
bouwen aan kwaliteit, diversiteit en het vergroten van het publieksbereik. DNR 
zoekt en genereert nieuwe initiatieven, waardoor het theater dynamisch en span-
nend blijft en met recht op momenten een Off Broadway Theater genoemd mag 
worden.   
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4 VERHUUR & HORECA 
 
4.1 VERHUUR 
 
De verhuuractiviteiten waren in 2015 net als in 2014 na subsidies de belangrijkste inkomstenbron van DNR.  
Eind 2014 bleek dat de doelstellingen voor verhuur, zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting voor 
2015 veel te ambitieus waren. In de herziene begroting 2015 is het oorspronkelijk begrote bedrag van  
€ 189.000 totaal met ongeveer 20% verlaagd tot € 152.000 totaal. Uiteindelijk zijn de inkomsten uit verhuur 
ongeveer gelijk gebleven aan die van 2014. Uit de onderliggende cijfers blijkt dat de culturele verhuur t.o.v. 
2014 nog 15% groei laat zien en ook de in de begroting neergelegde verwachting overtreft. Opbrengsten uit 
de zakelijke verhuur dalen echter t.o.v. 2014 met 30% en blijven 33% achter bij de begroting. Ook de op-
brengsten uit doorberekende inzet van personeel en middelen dalen ten opzichte van 2014 en blijven onder 
de begrote bedragen. 
 
De verdeling tussen culturele en zakelijke verhuur is flexibel en (gedeeltelijk) afhankelijk van het aanbod. 
Culturele verhuur krijgt voorrang en vaak korting op de prijs waar het de programmering aanvult. Het aantal 
stoelen, grote podium en goede akoestiek van de Grote Zaal maakt de zaal aantrekkelijk als (kleine) midden-
zaal. De Grote Zaal levert de hoogste inkomsten, de kleine(re) ruimtes leveren veel minder op. De combina-
tie van extra programmeringsgeld, de groeiende culturele vraag en sinds kort ook weer een toename in de 
zakelijke verhuur maakt de afstemming van de vele activiteiten in toenemende mate precisiewerk. Veel kan 
samen gaan, maar geluidslekken tussen ruimtes en de smalle entree waar in- en uitloop samenkomen zijn 
beperkend.  
 
 
4.2  CULTURELE MARKT  
 
De verhuur voor culturele evenementen was goed. Door het hele jaar heen was sprake van een goede bezet-
ting. Het eerste kwartaal was relatief rustig maar naar het einde van het jaar liep de vraag zodanig op dat we 
in de laatste maanden van het jaar een verhuurstop moesten hanteren, omdat de medewerkers en vrijwil-
ligers overbelast dreigden te worden. Ook de traditioneel rustige zomermaanden waren goed gevuld,  met 
schoolvoorstellingen en een week voor internationale muziekstudenten die de wijk introkken. De Nieuwe 
Regentes blijkt een aansprekende en aantrekkelijke ruimte te bieden, door de karakteristieke sfeer en de 
verschillende multifunctionele ruimtes.  
 
Met name de Grote Zaal blijkt voor veel (amateur)-
gezelschappen een ideale grootte te hebben en bezit met 
haar akoestiek en royale podium unieke kwaliteiten. De 
zaal werd verhuurd voor een groot aantal concerten, 
(school)musicals en amateurdansvoorstellingen. Maar ook 
het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium 
waren enthousiaste incidentele huurders. Wel blijkt regel-
matig dat de huur die we moeten vragen voor de grote, 
maar met name voor de kleine zalen voor beginnende, 
kleine, of ongesubsidieerde groepen te hoog is. Ook ver-
huur van ruimtes voor repetities, lessen en dergelijke blijkt 
vaak te duur als het gebouw daarvoor apart open moet zijn. Zoals gezegd levert de culturele verhuur meer 
op, financieel en inhoudelijk waar het bijdraagt aan de theaterprogrammering. DNR heeft een groeiend aan-
tal vaste professionele huurders (Holland Dance Festival, Korzo, Koninklijk Conservatorium, Residentie Or-
kest) en amateurverenigingen (diverse (dans)scholen, Spot, Nieuw Geluid). Als reden voor terugkeer noemen 
de huurders de prettige ongedwongen sfeer in het theater. Daarnaast heeft DNR geïnvesteerd in een betere 
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‘bediening’ van de culturele markt en klantenbinding door het bieden van kortingen aan vaste klanten en 
belangrijke relaties, zoals het Residentie Orkest, Dag in de Branding, Crossing Border, Theatergroep Drang 
enz.  Daarnaast is er gewerkt aan betere verhuuromstandigheden (verwarming, betere apparatuur en klant-
vriendelijker onthaal).  
 
 
4.3 ZAKELIJKE MARKT 
 
De Nieuwe Regentes en Den Haag Evenementen (DHE) zijn in 2014 een samenwerkingsverband aangegaan 
voor de zakelijke evenementen. Daarmee is acquisitie, voorbereiding, organisatie en afwikkeling van zakelij-
ke verhuur geheel in handen van DHE. DHE richt zich primair op het middensegment van overheden, semi-
overheden, de non-profit sector en welzijnsorganisaties. De samenwerking vraagt om zorgvuldige afstem-
ming van de agenda’s, wat met het toenemend aantal activiteiten aandacht en flexibiliteit vraagt.  Na een 
slap begin van het jaar was er aan het eind van 2015 sprake van enige opleving. Deze was echter onvoldoen-
de om de daling ten opzichte van 2014 ongedaan te maken. In 2015 heeft DHE in DNR 29 kleine en grote 
evenementen georganiseerd, met ongeveer 3000 bezoekers in totaal.  
 
 
4.4  VOORTGANG VERHUUR 
 

Verhuur is een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Aan-
gezien de culturele verhuur door DNR zelf wordt gedaan, is 
de belasting van het DNR-team met de toename van verhuur 
en eigen activiteiten (te) groot; de capaciteitsgrenzen zijn 
bereikt. Groei van inkomsten moet dan ook vooral uit de 
zakelijke verhuur komen. Doordeweeks en overdag zijn er 
zalen beschikbaar die zouden kunnen worden verhuurd en 
omdat voor de zakelijke verhuur personeel wordt ingehuurd 
is de belasting voor het DNR-Team gering. Om een extra 
impuls aan de zakelijke verhuur te geven overweegt DNR 
met meerdere zakelijke verhuurders in gesprek te gaan. 

 
 
4.5  HORECA 
 
Het afgelopen jaar zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd. Begin 2015 zijn er degelijke gebruiksvriendelij-
ke kassa’s met Touch screen aangeschaft. Een behoorlijke investering die zichzelf terugbetaalt in gebruiks-
gemak voor de medewerkers. Het systeem is minder foutgevoelig en eenvoudig te verwerken in de boek-
houding. In de foyer zijn er koffiemachines gekomen, waardoor er tijdens pieken (pauzes van conferenties 
en voorstellingen) snel geserveerd kan worden. De tearoom is op initiatief van en door vrijwilligers ver-
bouwd, zodat we nu behalve goede koffie ook een aantal simpele, lekkere en verantwoorde broodjes en 
soepjes kunnen verkopen. Er is ruimte gemaakt voor een magnetron, oven, vriezer een last but not least een 
afwasmachine, waardoor de ‘eeuwige’ afwas een stuk sneller en makkelijker gedaan kan worden. In 2015 
zijn de openingstijden overdag verruimd.  
 
De omzet van de Tearoom moet en kan nog steeds beter. Het aantal gasten is gegroeid door Ukkieconcer-
ten, GreyVibes en Peuterdans op de ochtenden, wat tevens de levendige sfeer ten goede komt.  
Voor 2016 ligt de focus op het binnenhalen van bezoekers die speciaal voor een hapje en drankje komen. 
Daartoe wordt gewerkt aan de verbetering van de gastvrijheid en de kwaliteit van het assortiment. In de 
loop van het jaar is DNR overgestapt naar duurzamer alternatieven voor sapjes en frisdrank. De Tearoom is 
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samen met het terras op de stoep het visitekaartje van de organisatie en ontwikkelt zich steeds meer tot een 
plek waar mensen samenkomen voor overleg een hapje en een drankje. Om de lokale economie te steunen 
en het draagvlak in de wijk te vergroten wordt waar mogelijk ingekocht bij en samengewerkt met lokale 
bedrijven. Buurtbewoners en vrijwilligers bakken de taarten die worden verkocht in de Tearoom.  
 
Het horeca team bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers en een horecamanager, die wordt betaald voor 20 uur 
per week. Het team is groot, en er zijn veel mensen die komen en gaan. Het inwerken, vullen van het roos-
ter, instructies, persoonlijke aandacht en de continuïteit vragen constante aandacht. Vooral nu er steeds 
vaker vrijwilligers vanuit instanties of PEP (ondersteunt participatie van alle Hagenaars) naar DNR worden 
doorverwezen. Door het verloop van de vrijwilligers en het gevuld krijgen van het rooster blijft er weinig tijd 
over voor verdere verbetering of een nieuwe investering als bijvoorbeeld de keuken.   
 
De horecaomzet is in 2015 gestegen naar € 92.928 (2014 € 82.342, begroot € 88.000). Dit is vooral het ge-
volg van toename van het aantal activiteiten en bezoekers. De behaalde marge op de horeca (verkoopop-
brengsten versus inkoop) is verminderd van 2,7 in 2014 naar 2,0  in 2015. Deze daling is deels te verklaren 
uit de bovengemiddelde stijging van de overige kosten horeca, zoals de koffiemachines. Daarnaast is de 
margedaling te verklaren uit de uitbreiding van het aanbod en aandacht voor duurzame producten, en het 
feit dat meer programmering ook leidt tot een stijging van gratis consumpties voor begeleidende vrijwil-
ligers.  
 

 
 
 
4.6  VOORTGANG HORECA   
 
Nu de werkomstandigheden van de horeca verbeterd zijn met ruimte, keukenapparatuur en goede kassa’s  
en het personeel beter getraind is en wordt, lopen tearoom en foyer beter. Wat nu nog een grote droom is 
die kan bijdragen aan service, inkomsten en een totaalbeleving voor publiek is een keuken, waarin eenvou-
dige maaltijden bereid kunnen worden en waar cateraars hun werk fatsoenlijk kunnen doen. Op dit moment 
kunnen we nog geen bitterbal bakken, terwijl we bij themafestivals en specifieke voorstellingen merken dat 
bezoekers een combinatie van een eenvoudige maaltijd en voorstelling zeer waarderen. Wat we nu via cate-
raars aanbieden is binnen de kortste keren uitverkocht. Met een keuken kunnen we meer mensen bedienen, 
door DNR zelf of door themacateraars uit de buurt. Punt van aandacht is de marge. 
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5 ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING  
 
5.1  PERSONELE ORGANISATIE 
 
De personele bezetting van DNR bleef in 2015 ondanks de groei van activiteiten ongeveer stabiel met 6,0 Fte 
(opgeteld loondienst en zzp-contracten). Dit was mogelijk door professionalisering van de organisatie en de 
teams: de overlegstructuren werden duidelijker en er kwam meer verantwoordelijkheid te liggen bij de 
teamleiders. Voor een overzicht van betaalde functies en vrijwilligers zie Bijlage C.  
 
In 2015 hebben binnen het betaalde team een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Eind van het jaar eindig-
den op eigen verzoek de contracten van de  

- zakelijk leider, die zich volledig gaat richten op het Zuiderparktheater;  
- productieleider, vanwege een nieuwe uitdaging; 
- huismeester; 
- vrijwilligers coördinator, i.v.m. vertrek naar het buitenland en beëindiging van een tijdelijke subsidie.  

Alle vacatures, behalve de laatste, zijn begin 2016 ingevuld.   
 
Met een perspectief voor de toekomst - als de aanvraag voor het kunstenplan gehonoreerd wordt - dat het 
aantal betaalde krachten enigszins uitgebreid kan worden en de wijziging van de wetgeving met betrekking 
tot de inzet van zzp’ers per 1 mei 2016, is DNR voornemens om op termijn aanstellingen groter dan 0,4 fte 
om te zetten in dienstverbanden. 

 
Besluitvorming is nog steeds niet ons sterkste punt, met zoveel mensen en meningen is daar nog een slag te 
slaan. Om o.a. hierin verbetering te brengen is na de zomer gestart met een methode waarmee bottom-up 
werken kan worden gestimuleerd. In 2015 wordt een trainingstraject ingezet vanuit Asset Based Community 
Development (ABCD). Zie voor toelichting 2.2. De verwachtingen waren groot, maar gaandeweg het traject 
werd duidelijk dat ruimte geven aan vrijwilligers om hun droom voor DNR waar te maken vaak botst met 
prestatieverplichtingen. ABCD blijkt in de praktijk van DNR moeilijk toepasbaar, desalniettemin heeft het 
geleid tot inzichten die met name gebruikt worden bij intakegesprekken, interne teamprojecten en team 
overschrijdende bijeenkomsten.  
 
 
5.2  CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP  
 
Cultureel ondernemerschap betekent voor DNR het zien en benutten van kansen die bijdragen aan het 
voortbestaan van DNR als theater. Een plek waar mensen verantwoordelijkheid nemen en krijgen, en met 
overgave werken aan het in stand houden van het theater om zo de buurtgerichte functie te realiseren. 
Cultureel ondernemerschap is ook  maatschappelijk draagvlak creëren door samenwerking met bewoners en 
organisaties uit de buurt. Bijvoorbeeld door het samenwerken met bedrijven uit de omgeving en zo de lokale 
economie versterken; waar mogelijk worden producten van winkeliers uit de Weimarstraat afgenomen.  
En, cultureel ondernemerschap is projectmatig werken met een juiste mix van flexibel personeel en vrijwil-
ligers. Vrijwilligers zorgen niet alleen voor minder (personeels)kosten, maar zijn samen met de programme-
ring  en diverse andere activiteiten de basis, waarop draagkracht in de buurt wordt gecreëerd. Cultureel 
ondernemerschap is voor DNR ook risico-arm programmeren (partage) en bijzondere programmering moge-
lijk maken door samenwerking met kunstenaars uit de buurt. Die aanpak heeft geleid tot extra projectsubsi-
dies die werden toegezegd voor bijzondere projecten. De samenwerking heeft ook geleid tot het uitwisselen 
van diensten waardoor wederzijds niet-financiële waarde wordt gecreëerd. 
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5.3 FONDSWERVING 
 
De fondswerving in 2015 was gericht op projectsubsidies 
t.b.v. programmering en op trainingen en lezingen voor 
team, buurt en vrijwilligers. Binnen het totale bedrag aan 
overige subsidies van € 99.500 is € 45.000 afkomstig van 
het Stadsdeel Segbroek (€ 15.000) en Fonds 1818 (€ 
30.000). Dit bedrag is in de eerste fase (2015) besteed aan  
ondersteuning van het vrijwilligersbeleid (vrijwilligersco-
ordinator, ABCD-trainingen en gastvrijheidstraining van 
vrijwilligers) in combinatie met de start van een communi-
ty-art project via de ABCD methode. De tweede fase 
(2016) van het project wordt in april 2016 afgerond met 
een community-art voorstelling. Voor culturele 
(buurt)projecten werd daarnaast  via Haagse Brug, Stads-
deel Segbroek, Culturele Projecten, Cultuurschakel en 
particuliere fondsen een bedrag van € 54.500 gevonden. 
Zie pagina 10 van de  jaarrekening. Met het geld werden 
bijzondere projecten gefinancierd die niet uit de normale 
Cultuurankergelden konden worden betaald zoals Balkan 
Beats, Het Beste uit de Buurt, Made in Europe, Sounds of 
Silence, A Tribute to Oum Kalthoum en in samenwerking 
met anderen: 2TurvenHoog op locatie, De Wereld in Den 
Haag, MusicPool, Eigenwijs Weimar etc. Door de hoeveel-
heid werk in 2015 is het nog niet gelukt om een  sponsor- 
en donorenbeleid op te zetten.  
 
 
5.4 MARKETING, PUBLICITEIT, COMMUNICATIE  
 
In het voorjaar van 2015 is de nieuwe website van DNR online gegaan. Refresj maakte de nieuwe responsie-
ve (optimale webervaring op een breed scala aan apparaten) website. De achterkant is nog niet zo gebruiks-
vriendelijk als we zouden willen; daar wordt nog aan gesleuteld. Behalve tijd en aandacht in het maken van 
de keuze en het begeleiden van het proces is het (opnieuw) inwerken van stagiaires en vrijwilligers publici-
teit een behoorlijke klus geweest.  
 

DNR is steeds beter zichtbaar in de buurt, stad en in het digitale verkeer. De 
verbeterde perscontacten leveren bijna wekelijkse vermelding op in Haagse 
kranten (Posthoorn, AD, Den Haag Centraal en expat kranten). Van agenda 
items tot paginagrote interviews. De advertentie met de tweemaandelijkse 
ladder van DNR paginagroot op de achterkant van wijkkrant De Konkreet, 
wijkblad voor Regentes/Valkenbos, is een goede investering. In diezelfde 
krant is DNR vaak in meerdere achtergrondartikelen te vinden. DNR was in 
2015 regelmatig op lokale radio en TV te horen en zien.  
 
De relaties via sociale media blijven groeien; van 1315 Facebookvrienden in 
2014 naar 2320 vrienden in 2015. Twitter groeit gestaag mee van 325 naar 
646 volgers in december. De Nieuwe Regentes heeft in 2015 steeds vaker 
gebruik gemaakt van doelgroep gerichte Facebook advertenties; dat blijkt 
goed te werken. 
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DNR flyers en posters zijn te vinden bij alle culturele instellingen in de stad via PS en verder vooral in Seg-
broek. Dankzij een vrijwillig verspreidingsteam van 4 medewerkers komt het publiciteitsmateriaal op de juis-
te plekken in de buurt terecht. Na de zomer is de maandelijkse kleine en grote activiteitenladder (agenda) 
een twee maandelijkse ladder geworden, die nog steeds voor een deel wordt gesponsord. De lagere fre-
quentie geeft meer rust in het team publiciteit, waardoor er meer tijd en aandacht is voor specifieke en 
doelgroepgerichte inspanningen voor voorstellingen en festivals. Culturele huurders worden zonder extra 
kosten standaard meegenomen in de belangrijkste communicatiemiddelen van DNR. In 2015 kwamen er 
ruim 70.000 bezoekers op de website van DNR, 14.000 meer dan in 2014.  
 
Het hoofd publiciteit neemt deel aan de Marketingkamer. Dit is het 'grote' marketingoverleg van alle thea-
ters in Den Haag. Daarnaast is er overleg, waarin alle  marketeers van de cultuurankers vertegenwoordigd 
zijn. De publiciteit van gezamenlijke projecten als het HUF (met een heus cultuurankerdorp inclusief plein), 
het pop up museum De Wereld in Den Haag, 2 Turven Hoog, en de jaarlijkse flyer met cijfers en highlights 
kunnen daarmee beter en goedkoper worden uitgezet.   
 
 
5.5 BEZOEKERSAANTALLEN EN KAARTVERKOOP 
 

Met een groei van 5000 bezoekers t.o.v. 2014 naar bijna 32.000 bezoekers had DNR in 2015 
gemiddeld 88 bezoekers per dag over de vloer. Als DNR de groei kan doorzetten moet het 
mogelijk zijn om er in 2016 100 per dag van te maken. De groei is te verklaren uit een ver-
hoging van het publiciteitsbudget en een verdere toename van het aantal activiteiten van 
272 in 2014 naar 357 in 2015. Een toenemend aantal activiteiten in 2015 was op partageba-
sis. De recettes zijn daardoor minder dan evenredig gestegen, namelijk van € 80.000 (reali-
satie 2014 en begroting 2015) naar € 84.233.  

 
 
5.6 TICKETINGSYSTEEM, SYSTEEMBEHEER, WEBSITE EN WIFI 
 
Begin 2015 is overgestapt naar een nieuw kassasysteem (Active Tickets), dat ook door Dakota en De Vaillant 
gebruikt wordt. Met dit systeem is na omzetting van alle betalingskoppelingen begin 2015 gestart. Ook hier 
was behalve het maken van de juiste keuze en het begeleiden en uitvoeren van de veranderingen het (op-
nieuw) inwerken van de kassavrijwilligers een intensief proces. Na de zomer is gestart met online kaartver-
koop. Om dit te stimuleren is een e-ticket goedkoper gemaakt dan een kaartje aan de balie. Via inloggege-
vens verzamelt DNR automatisch informatie van bezoekers, is de werkdruk bij de kassa’s lager en worden 
losse kaartjes en e-tickets bij de ingang van de zaal niet meer gescheurd maar gescand. Voordelen van het 
nieuwe systeem zijn: 

- Het is goedkoper dan Venturio (het oude systeem), omdat de e-ticketing module is inbegrepen. 
- De administratie is betrouwbaarder. 
- Het systeem is gemakkelijk onder de knie te krijgen voor vrijwilligers. 
- Active Tickets is een landelijk opererend bedrijf. DNR is niet meer afhankelijk van 1 persoon.  

 
Voor het ICT-beheer koos DNR voor Back-Up, een klein bedrijf, met een helpdesk voor vragen tijdens kan-
tooruren. Met de noodzakelijke uitbreiding van de werkplekken voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 
is naast de 8 reeds beschikbare computers geïnvesteerd in  3 computers en 4 laptops. Daarmee is nog niet 
alles opgelost; de server loopt vol en we zitten aan het maximum van het aantal licenties en e-mailadressen. 
Dit probleem wordt in 2016 opgelost als DNR, door de verkregen ANBI-status, binnenkort gaat werken in de 
Cloud-365. Daar zijn door de status geen kosten aan verbonden en het grote voordeel is dat er ook vanuit 
huis toegang is tot alle bestanden en e-mail. De rol van Back-Up zal na deze wijziging kleiner en daarmee 
goedkoper worden. Het bestaande WiFi-netwerk is uitgebreid en verbeterd om werken met de laptop overal 
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in het gebouw mogelijk te maken, wat overigens ook voor de zakelijke verhuringen een vereiste bleek. De 
uitvoering daarvan, door een combinatie van het ‘klusteam’ en professionals is in 2015 uitgevoerd. In vrijwel 
het hele gebouw is nu WiFi-bereik. 
 
5.7   ONDERHOUD  
 
Het theater bevindt zich in een voormalig zwembad uit 1920. Gebouw en inventaris hebben achterstallig 
onderhoud. Dit vraagt constante aandacht en levert soms onaangename verrassingen op. Het groot onder-
houd van het pand komt voor rekening van de gemeente. Voor rekening van DNR komt klein onderhoud en 
al het onderhoud aan de theaterinventaris. Deze inventaris, afkomstig van het voormalige theater De Regen-
tes, heeft DNR om niet in bruikleen gekregen van de gemeente. In 2013 en 2014 werd vervangen en gerepa-
reerd wat noodzakelijk was, er was geen ruimte om dit onderhoud planmatig aan te pakken. Tot een meer 
planmatige benadering is eind 2014 besloten. In de jaarrekening 2013 is een bestemmingsreserve gevormd 
en in 2014 is begonnen met een dotatie aan een voorziening. In 2015 heeft CeTePe de opdracht gekregen 
een meerjarenonderhoudsplan (MOP) op te stellen. Dit rapport is besproken met de gemeente en moet nu 
geëffectueerd worden. In verband daarmee is in de herziene begroting voor 2015 een dotatie van € 25.000 
aan de voorziening groot onderhoud opgenomen. Helaas kon door gebrek aan middelen hiervan in 2015 
slechts € 10.000 worden geëffectueerd. 
 
 
5.8  BESTEMMINGSRESERVE EN INVESTERINGEN:  ZICHTBAAR, DUURZAAM EN VEILIG 
 
De in 2014 aangekondigde verbetering van de zichtbaarheid van DNR, is in 2015 
gerealiseerd. Een lichtkunstenaar uit de buurt maakte een ontwerp. Met strijk-
licht, LEDstrips en spots is de DNR ’s avonds aanzienlijk beter zichtbaar dan voor-
heen.   
 
T.a.v. duurzaamheid en het terugdringen van energiekosten is in 2015 het vol-
gende gerealiseerd:    

- Begin 2015 is een relatief kleine verwarmingsketel geplaatst door  
Verkaart, waarmee kantoren, Ketelhuis, Tearoom en Foyer verwarmd 
kunnen worden. Daardoor is het niet meer nodig om bij een kleine  
gebouwbezetting met de grote ketel op het dak het hele pand warm  
te stoken. 

- In 2015 is een extern bedrijf ingezet (Energy Live), een specialistische beheersorganisatie die voor 
meerdere theaters gezamenlijk inkoopt en daardoor betere prijzen kan bedingen. Zij regelden in 
2015 ook een de aanschaf van een nieuwe – goedkopere gasmeter. Omdat die inkoop pas in het na-
jaar is gerealiseerd is in 2015 nog geen grote besparing merkbaar ten opzichte van de eerdere tarie-
ven. In de toekomst verwachten we op jaarbasis een besparing van 34% (€ 2.174) op elektra, 32%  
(€ 3.739) op gas. De totale besparing is in de toekomst op jaarbasis € 5.913. 

- In samenwerking met DNR gaf De Groene Regentes een presentatie aan wijkbewoners over de resul-
taten van het project Zon der Gaslaan en DNR draagt bij aan de bijeenkomsten van de Duurzaam-
heidskring voor theaters. 

 
T.b.v. veiligheid zijn de douches in de kleedkamers voorzien van boilers om het risico van  legionellabesmet-
ting uit te sluiten en volgden vier  medewerkers van DNR een cursus beheerder brandmeldinstallatie bij Drä-
ger. Verder zijn er t.b.v. akoestiek en multifunctioneel gebruik gordijnen in het Diepe en Tearoom aange-
bracht en is de verlichting in het Diepe en de Foyer verbeterd. Ten slotte is voor een gering bedrag bruikbare 
kleine inventaris overgenomen van het Lucent Danstheater en van Gemak.  
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BIJLAGE B - Prestatiegegevens De Nieuwe Regentes 
 

OPENBARE VOORSTELLINGEN 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

voorstellingen professioneel aantal 108 44 45 

bezoekers totaal aantal 9.522 3.837 4.200 

waarvan betalende bezoekers aantal 9.047 3.338 3.800 

waarvan niet-betalende bezoekers aantal 475 499 400 

          

voorstellingen amateurs aantal 19 15 17 

bezoekers totaal aantal 7.686 2.460 2.800 

bezoekers betalend aantal 7.537 2.417 2.600 

bezoekers niet-betalend aantal 149 43 200 

        

FESTIVALS (zelf georganiseerd) 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

festivalonderdelen aantal 45 57 50 

bezoekers betalend (onderdelen) aantal 439 1.344 2.000 

bezoekers niet-betalend (onderdelen) aantal 518 663 500 

        

FESTIVALS (door derden georganiseerd) 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

waarvan eigen festivalonderdelen aantal 8 26 30 

waarvan eigen bezoekers betalend aantal 241 558 600 

waarvan eigen bezoekers niet-betalend aantal 0 13 200 

        

OVERIGE OPENBARE ACTIVITEITEN 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

overige activiteiten professioneel aantal 34 41 50 

bezoekers/deelnemers betalend aantal 971 1.050 1.200 

bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 1.911 515 700 

          

overige activiteiten amateurs aantal 9 6 10 

bezoekers/deelnemers betalend aantal 425 86 200 

bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 2.381 200 100 

          

overige openbare activiteiten aantal 0 0 0 

bezoekers/deelnemers aantal 0 0 0 

bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 0 0 0 
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VOORSTELLINGEN ONDERWIJS én JEUGD 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

voorstellingen basisonderwijs aantal 47 60 50 

leerlingen / bezoekers aantal 2.459 4.673 4.800 

          

voorstellingen voortgezet onderwijs aantal 2 4 5 

leerlingen / bezoekers aantal 71 1.086 1.200 

        

OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

overige activiteiten basisonderwijs aantal 0 0 10 

leerlingen/bezoekers aantal 0 0 300 

            

overige activiteiten voortgezet onderwijs aantal 0 0 5 

leerlingen/bezoekers aantal 0 0 200 

        

ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

Activiteiten aantal 0 104 120 

bezoekers/deelnemers aantal 0 15.135 17.500 

        

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS 

  Eenheid Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Prognose 
2016 

Totaal aantal activiteiten aantal 272 357 392 

Bezoekers openbare voorstellingen aantal 5.353 6.297 7.000 

Bezoekers eigen festivals aantal 957 2.007 2.500 

Bezoekers festivals derden aantal 241 571 800 

Bezoekers overige openbare activiteiten aantal 5.688 1.851 2.200 

Leerlingen/Bezoekers onderwijsactiviteiten aantal 2.530 5.759 6.500 

Bezoekers/Deelnemers activiteiten verhuur aantal 11.855 15.135 17.500 

TOTAAL aantal bezoekers aantal 26.624 31.620 36.500 

 
TOELICHTING OP DE CIJFERS: 
1. In eerdere overzichten stonden de filmvertoningen in 2014 onder 'voorstellingen', in volgende jaren staan 
ze onder 'overige activiteiten'. 
2.  In 2014 werd via een ander format verantwoording afgelegd. Daarom zijn de cijfers niet altijd consistent 
weergegeven en er een verschuiving van bezoekersaantallen.  
3. Omdat er niet een aparte vermelding voor jeugdvoorstellingen is staan deze opgeteld bij 'voorstellingen 
onderwijs'; ze zijn niet opgeteld bij 'openbare voorstellingen'.  
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BIJLAGE C – Personele functies eind 2015 
 
Zakelijk leider  (ZZP; ca. 24 uur) 
 Vrijwilliger culturele verhuur 
Artistiek leider (ZZP; ca. 24 uur )  
              Vrijwillig Expositieteam  

Team van gastprogrammeurs 
Vrijwilliger Educatie (ca. 8 uur) 

Coördinerend medewerker publiciteit - 0,6 fte  
Publiciteitsvrijwilligers (ca. 16 uur) 
Vrijwillig verspreidingsteam  

Coördinerend horeca manager (ZZP; ca. 20 uur)   
40 vrijwilligers horeca 

Coördinator kassa - 0,2 fte 
15 vrijwilligers kassa/balie 

Productieleider speciale projecten (ZZP; ca. 12 uur) 
Coördinator productie (ZZP; ca. 24 uur)  

Stagiaire productie   
2 vrijwilligers voorbereidende productie  
6 vrijwilligers uitvoerende productie 
6 vrijwillige bedrijfsleiders 

Oproepkracht bedrijfsleider - 0,3 fte 
Huismeester - 1 fte (coördinator het klusteam) 

3 vrijwilligers klusteam 
Financiële administratie en coördinator financiële administratie (ZZP; ca. 18 uur)  

3 vrijwilligers financiële administratie  
Coördinerend (onderhouds) theatertechnicus (ZZP; ca. 8 uur)  
              6 technici op ZZP basis, ingehuurd waar nodig 
Diverse kantoorfuncties 
 Vrijwillig vrijwilligerscoördinator (24 uur); tijdelijk tot eind december betaald uit projectsubsidie 

Vrijwillig HRM-medewerker  
 


