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1   BESTUURSVERSLAG 2020 
Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is Cultuuranker voor 
het Haagse stadsdeel Segbroek, en is een belangrijke 
steunpilaar onder het culturele en maatschappelijke leven 
in stadsdeel, wijk en buurt. Het Cultuuranker zorgt sinds 
2013 voor cultuuraanbod voor en door het stadsdeel: 
toegankelijk, verbindend en divers.  DNR combineert haar 
cultuurankerfunctie met cultureel ondernemerschap: zo 
genereren we de noodzakelijke middelen om de continu-
iteit van DNR te waarborgen. DNR werkt met een klein 
betaald kernteam, ondersteund door een groep van negen-
tig vrijwilligers uit de buurt. In dit jaarverslag geven we een 
overzicht van de drie belangrijke pijlers van DNR: 
• Het Theater - het Cultuuranker en de balans met cul-

tureel ondernemerschap.  
• De Mensen -  het professionele team, de vrijwilligers 

en onze achterban als motor van DNR.
• Het Gebouw - het beheren en onderhouden van het 

100-jaar oude monumentale pand, voormalig zwem-
bad De Regentes.

2020 was een jaar waar naar werd uitgekeken door DNR: 
het jaar waarin het 100-jarig bestaan van het gebouw 
groots gevierd zou worden. Maar na een vliegende start 
viel in maart de wereld stil. 
De covid-pandemie en alle bijkomende maatregelen 
hebben op alle fronten een zware wissel getrokken op het 
theater en de organisatie. Het bestuur wil allereerst een 
groot compliment uitdelen aan de hele organisatie hoe het 
hen is gelukt om in deze ongekend heftige periode over-
eind te blijven. Van het team werd continue flexibiliteit 
verwacht, online werken werd de norm en het was soms 
moeilijk om de spirit erin te houden. Bij elke aanpassing 
van maatregelen moest opnieuw worden bekeken hoe we 
veilig open konden, procedures aangepast en protocollen 
opgesteld. Voor de zzp-ers waren er fors minder (en soms 
helemaal geen) uren, artiesten konden niet worden inge-
huurd en zaten werkeloos thuis. Voor de vrijwilligers waren 
er minder of geen diensten te draaien. Voor de directie 
was 2020 zowel financieel als artistiek een jaar van crisis-
management en schipperen: laveren, bijsturen, scenario’s 
maken, soms overstag gaan en nieuwe havens binnenvaren. 
Daarbij was het cruciaal om de verbinding te houden: met 
het team, onze vaste zzp-ers, de vrijwilligers, publiek en ar-
tiesten. De veerkracht van de organisatie is zichtbaar in dit 
jaarverslag, met wat er ondanks alle covid-19 maatregelen 
allemaal wél is gebeurd: en dat is veel. 
De activiteiten waren alleen anders van aard, met minder 
mensen bij elkaar, soms buiten en soms online. 

Continuïteit
2020 was voor DNR een bitterzoet jaar op financieel vlak. 
In april 2020 zijn de subsidietoekenningen voor het Meer-
jarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2025 bekend 
geworden, waarin DNR op basis van haar plannen en resul- 
taten van de afgelopen vier jaar een verdubbeling van de 
subsidietoekenning heeft gekregen. Het bestuur is trots 
dat het is gelukt om deze mooie stap te zetten richting een 
stabielere toekomst. 
Tegelijkertijd heeft het plotseling wegvallen van directie in-
komsten in maart enorme financiële consequenties gehad, 
waarbij in april reeds sprake was van acute financiële nood. 
Door de onzekerheid over gemeentelijke herstelfondsrege-
lingen zijn door de directie scenario’s  opgesteld  variërend 
van faillissement tot volledige heropening. DNR is zeer blij 
dat het uiteindelijk met behulp van meerdere (gemeente-
lijke) herstelregelingen gelukt is om het jaar alsnog positief 
af te kunnen sluiten.

Een belangrijke pijler van de organisatie is goed werkge-
verschap. Door de financieel kwetsbare positie is het de 
afgelopen jaren niet mogelijk geweest om dit onderwerp 
stevig  neer te zetten. Zo was er geen ruimte voor een goe-
de pensioenregeling en kan DNR nog geen concurrerende 
lonen en zzp-tarieven betalen. Vanaf 2021 wordt dit met 
behulp van de hogere subsidietoekenning een prioriteit. 
Vanwege de nog voortdurende gedwongen sluiting en on-
zekerheid over het moment waarop we het theater kunnen 
heropenen, bekijkt het bestuur in 2021 hoe we hier staps-
gewijs naartoe kunnen groeien zodra het verdienvermogen 
dit weer mogelijk maakt. 
De toegekende subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst 
en Cultuur 2021-2025 is een mooie opsteker. Het toegeken-
de bedrag is echter lager dan het gevraagde en benodigde 
bedrag. DNR zal daarom de komende jaren toch ook sterk 
blijven leunen op de eigen verdienvermogen. Inkomsten uit 
recettes, horeca en de verhuur van de grote zaal zijn nodig 
om de salarissen te betalen. 
De covid-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat DNR, op 
dit moment, onvoldoende ruimte heeft om op duurzame 
wijze tegenvallers op te vangen. Binnen de toegekende 
subsidie vormt het opbouwen van een algemene reserve  
een uitdaging, maar DNR blijft streven naar een algemene 
reserve van € 100.000 om de continuïteit te kunnen garan-
deren. De toevoeging van het positieve resultaat (€ 24.825) 
aan de algemene reserve vormt een mooie eerste stap naar 
de verwezenlijking van deze ambitie.
DNR ziet de toekomst zonnig in. Er is een route uit de  
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covid-pandemie en naar de opening van de samenleving  
en de culturele sector. DNR kijkt ernaar uit haar rol als  
Cultuuranker weer ten volle op te kunnen pakken en om  
ons team, onze zzp-ers, onze vrijwilligers, het publiek en  
de artiesten weer te verwelkomen in ons gebouw.

Code Cultural Governance
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 en de bestuursleden ontvangen 
geen honorarium. De leden van het bestuur nemen maxi-
maal twee termijnen van vier jaar zitting in het bestuur.  
Per 7 februari is bestuurslid Ingeborg Wegter tijdelijk terug 
getreden uit het bestuur om projecten waar te nemen van 
de artistiek leider, die in 2020 om medische redenen lang-
durig is uitgevallen. Hoewel er geen juridische beletsel is om 
bestuur en directietaken te combineren wordt het vanuit 
de Governance code afgeraden. Tegelijkertijd zijn er ver-
schillende voorbeelden waarin een bestuurslid tijdelijk een 
aantal directietaken heeft waargenomen om de continuï-
teit van de organisatie te waarborgen. Voor de governance 
code geldt “pas toe of leg uit”. De artistiek leider heeft een 
dragende rol in de organisatie. Vanwege de vele lopende 
projecten en de complexiteit van de organisatie was het 
noodzakelijk om vervanging dichtbij te vinden, en op zo 

Naam Functie In functie sinds Einde termijn Profiel
Mw. K.M. Klaassen Voorzitter 24-08-17 24-08-21 vrijwilligersorganisatie, politiek
Mw. I.M.M. Wegter Secretaris 10-11-15 10-11-23 participatie & diversiteit
Dhr. V.V. Bhoendie Penningmeester 01-11-13 01-11-21 controller
Mw. S. Cornelissen Bestuurslid 24-09-15 24-09-23 culturele sector &  overheid
Dhr. P. Haagedoorn Bestuurslid 17-04-18 17-04-22 vastgoed en gebouwenbeheer

Den Haag, 22 april 2021

kort mogelijk termijn. Ingeborg Wegter was goed bekend 
met de organisatie en heeft de benodigde achtergrond voor 
de vervanging en was daarmee in dit geval de beste keuze. 
Om belangenverstrengeling te voorkomen is zij tijdelijk te-
ruggetreden uit het bestuur, de secretarisfunctie is tijdelijk 
belegd bij bestuurslid Patrick Hagedoorn. Om te voorkomen 
dat zij op enig moment na deze periode in de positie kan 
komen dat zij als bestuurder haar eigen werk moet con-
troleren, zijn alle directietaken en -verantwoordelijkheden 
tijdelijk volledig bij de zakelijk leider belegd. Na terugkeer 
van de artistiek leider in de organisatie is Ingeborg Wegter 
in de vergadering van februari 2021 afgetreden als bestuurs-
lid.       

Het bestuur is in 2020 negen keer voor een vergadering 
(online) bij elkaar gekomen; vanaf april is er maandelijks 
vergaderd. Daarnaast zijn bestuur en directie in de periode 
april-juni wekelijks bij elkaar gekomen omdat er acute zorg 
was om de liquiditeit. Monitoren van het crisismanagement 
en de directe gevolgen van covid-19 voor de financiën en 
organisatie waren daarbij de primaire gespreksonderwer-
pen. Daarnaast waren het  project van de nieuwe tribune en 
de invulling van goed werkgeverschap belangrijke aan-
dachtspunten.

In de vergadering van 22 april 2021 heeft het bestuur het 
jaarverslag en de jaarrekening 2020 goedgekeurd; dit is 
door bestuur en directie getekend.

Per 31 december 2020 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

K.M. Klaassen,       V.V. Bhoendie,
Voorzitter       penningmeester

Berber Kroon,       Laudie Vrancken,
zakelijk leider        artistiek leider
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2   HET THEATER
Programmering en de impact van Covid-19
DNR kende een geweldige start van 2020. Werelddans en 
-muziek, grote namen, spannende festivals, community-
-art met kwaliteit en cultuurparticipatie in co-creatie met 
bewoners. Voor de eerste lockdown zette Sven Ratzke als 
vanouds de zaal op zijn kop. We gaven Nora’s Trauma’s twee 
maal als eerste een podium en met succes. Tweemaal een 
bomvolle grote zaal met veel Marokkaans vrouwelijke  
publiek en enthousiaste reacties. Ook de Irakese Baidar al 
Basri was met een klassiek Arabisch ensemble met jazz- 
invloeden bij ons terug. Thijs Borsten zorgde samen met 
Izaline Callister in ‘Het eiland van mijn vader’ voor een 
uitverkochte zaal met ontroerende verhalen, beelden en 
muziek. Veel Antilliaans publiek leefde mee, omdat de vader 
in het verhaal kort daarvoor was overleden. Maar vanaf  
12 maart stond het theater even stil. The Legends (Soul  
Preacher), Kalpanarts (Hitting True North), ons eigen nieuwe  
festival Mundo Latino, de flamencovoorstellingen en al de 
programma’s van onze gastprogrammeurs vielen in het 
water. De zesde editie van Sounds of Silence, het festival 
met stomme film en live muziek, was de eerste in een lange 
reeks activiteiten die moest worden geannuleerd. Na de 
eerste lockdown is er hard gewerkt om het theater toegan-
kelijk en veilig te maken voor 30 bezoekers en later 100. In 
die periode is het gelukt om toch nog tal van kleinschalige 
activiteiten te organiseren. Voor de grotere zaalproducties 
en verhuringen stond het jaar in het teken van annuleren, 
verzetten, omboeken en doorschuiven. 

De Covid-19-pandemie heeft op alle fronten een zware 
wissel getrokken op onze organisatie. Het aantal bezoe-
kers daalde met 70% ten opzichte van 2019, van ruim 
37.000 naar 10.559. Het aantal activiteiten is gedaald van 
449 naar 240. Dit had, tezamen met de sluiting van de 
ondersteunende horeca en een daling van 64% in de ver-
huurinkomsten, enorme financiële consequenties.
Door de relatief lage exploitatiesubsidie leunt DNR zwaar 
op het eigen verdienvermogen: inkomsten uit recettes, 
horeca en de verhuur van de grote zaal zijn nodig om de 
salarissen te betalen. 
Eind maart was al duidelijk dat we in april de salarissen niet 
meer uit eigen middelen konden betalen, omdat er geen 
eigen inkomsten waren. DNR is erg blij dat we met de hulp 
van meerdere (gemeentelijke) herstelregelingen het jaar 
alsnog positief konden afsluiten. Perspectief is er ook. In 
april 2020 werden de subsidietoekenningen voor het Meer-
jarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2025 bekend: DNR 
kreeg, op basis van haar plannen en haar resultaten van de 

afgelopen vier jaar, een verdubbeling van de subsidietoe-
kenning.  

Ook organisatorisch was de impact groot. Maar vanaf het 
begin hebben we ingezet op: wat kan er wel? Vanwege de 
financiële consequenties van de lockdown en latere  
beperkingen, kon DNR maar een deel van de participatie-
projecten uitvoeren die met projectgeld waren gefinancierd. 
Wat wel doorging waren de kleinschalige concerten van 
onze gastprogrammeurs uit de buurt die nog zonder al 
teveel verlies konden doorgaan voor een klein publiek: de 
Filmclub, de Ukkieconcerten, Peuterdans, Pub Flamenco en 
de Bluesclub. Deze activiteiten werden goed bezocht, en 
waren bijna altijd uitverkocht.  

Participatieprojecten
Toen in april bleek dat allerlei Meemaak-initiatieven die op 
de rol stonden niet door zouden kunnen gaan, zijn we gaan 
kijken naar alternatieven. Daaruit is het Cultuurkwartiertje 
ontstaan: een online mee-maakjournaal over Segbroek. In 
juni werd de eerste van de maandelijkse journaals uit- 
gezonden met en door Haagse filmers. In het Cultuurkwar-
tiertje kijken we ‘Achter de Voordeur’ bij kunstenaars die in 
Segbroek wonen en werken. Ook maakten we een MeeMaak-
-item waarin kijkers werden opgeroepen zelf iets te maken 
of te doen, we filmden voor ‘Uit-je-Theater’ een lokale 
kunstenaar die in de Regentes zou hebben gestaan als er 
geen pandemie was geweest, en we interviewden mensen op 
straat over hun ervaringen in deze Covid-19-tijd. Het werd 
een prachtige serie die de tijdgeest weerspiegelt en een 
mooi beeld geeft van de belangrijke waarde van cultuur in 
Covid-19-tijd.  Alle Cultuurkwartiertjes zijn terug te vinden 
op www.denieuweregentes.nl.

Storytelling
Sinds haar start is DNR niet alleen bezig met kunst en 
cultuur, maar ook met leefbaarheid, sociale cohesie en 
buurtbewoners (vrijwilligers) in hun kracht zetten via 
participatie en community-art. Door de komst van DNR is 
het eerste deel van de Weimarstraat opgeknapt. In en rond 
het achterste deel van de straat hebben bewoners overlast, 
onder andere van de bezoekers van de vier coffeeshops. 
Er hebben schiet- en steekincidenten plaatsgevonden en 
ondanks alle inzet en middelen van gemeente en politie 
is er nauwelijks verbetering en staan partijen tegenover 
elkaar. DNR heeft op 6 september het initiatief genomen 
om onder leiding van Arjen Barel (Storytelling Centre) alle 
partijen bij elkaar te krijgen: coffeeshophouders, gebruikers, 
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wijkagenten, ambtenaren, buurtverbeteraars, bezorgde 
moeders, relaxte buren, kunstenaars en creatievelingen. Via 
de methode van Barel ontstond een basis van vertrouwen, 
waardoor vanuit verschillende perspectieven nagedacht kon 
worden over oplossingen. De opbrengst hebben we gedeeld 
met betrokkenen en met het stadsdeel. In november, tussen 
de lockdowns, is het gelukt om vier verhalen te presenteren 
aan een vertegenwoordiging van de buurt. In deze verhalen 
waren een tevreden en een boze buurtbewoner vertegen-
woordigd, een coffeeshophouder en de wijkagent. De (max) 
30 bezoekers (activisten, ambtenaren en diverse buurt- 
bewoners) voelden zich allemaal gezien en gehoord, 
waardoor gesprekken weer mogelijk waren. Met dit soort 
initiatieven hoopt DNR verder bij te dragen aan weder-
zijds begrip en verbetering van de verhoudingen, zodat we 
samen weer een stukje dichter bij een oplossing komen. 
Zodra het kan worden de verhalen verwerkt in een podcast, 
aangevuld met andere verhalen uit de Weimarstraat. 

Zand en Veen 5 XL
De vijfde en voorlopig laatste editie van Zand en Veen zou 
een XL-versie worden en één van de hoogtepunten van 
het 100-jarig jubileum van De Regentes: gebouw, zwem-
bad en theater. Een wervelende voorstelling met verhalen 
van buurtbewoners en verhalen uit de geschiedenis van 
het gebouw: over de stokers (badwater werd vroeger met 
kolen opgewarmd), de kakkerlakken, de tocht en het vocht, 
de zwemmers, de badmeesters en kassajuffen. Daarvoor 
hadden we alle oud-spelers uitgenodigd nog een keer mee 
te doen. Met deze voorstelling wilden we ons gebouw in alle 
glorie en hoeken en gaten laten zien. Van de Grote Zaal tot 
de oude badhokjes en kleedkamers. 
In het laatste kwartaal van 2018 waren we al begonnen 
met een groep oude en een aantal nieuwe spelers en hun 
verhalen. Ook voerden we gesprekken over de geschiedenis 
van het gebouw met de schrijver van het jubileumboek en 
een aantal markante personen uit het verleden. Op basis 
daarvan lag er een script waarin de menselijke relatie met 
zwemmen en water de rode draad vormt, een mix van ver-
halen van toen en nu. Half maart 2019 was de voorstelling 
in grote lijnen af, brak de fase van montage aan en begon 
de route onderin het pand vorm te krijgen. En toen gooide 
Covid-19 roet in het eten. Een enorme teleurstelling voor de 
spelers, makers, maar ook voor het hele DNR-Team. Want 
niet alleen deze speciale editie van Zand en Veen kwam in 
de knel, maar ook de andere jubileumfestiviteiten. Maar 
we bleven optimistisch: we verschoven de voorstelling naar 
september, maar dat bleek te gevaarlijk voor kwetsbare  
spelers. Dus schoven we verder naar april 2021, maar ook 

dat bleek niet haalbaar door de lockdown. Nu staat de 
voorstelling gepland in september 2021. Via een groepsapp 
blijft het team in contact met elkaar.  

Bootcamp Koninklijk Conservatorium,  
Exploring New Playgrounds 
Begin september maakten in een paar dagen tijd zestig 
studenten van het Koninklijk Conservatorium met en voor 
bewoners in het Regentessekwartier een korte muzikale 
voorstelling geënt op de ontmoeting met de wijk, de  
inspirerende locaties en kleurrijke verhalen. De pareltjes 
worden de aanzet voor optredens die later in het seizoen 
te zien zijn in DNR. De participatiemedewerkers van DNR 
verzamelden vele bewoners en locaties: van Paard Klep 
& Co tot Boksschool Haagse Directe en Hindoestaanse 
Zorgcentra. Bewoners gingen samen met de studenten op 
stap voor een kennismaking, het delen van verhalen en het 
leggen van verbindingen. De presentaties op locatie en in 
DNR ontlokten bij bewoners ontwapenende reacties. Voor 
de studenten was het project een goede leerschool voor de 
toekomst. In 2021 wordt de Bootcamp voor de derde maal 
georganiseerd, dat jaar verwachten we 120 studenten. 

InSpiRituals II
In vervolg op InSpiRituals van februari 2019 (in 
samenwerking met alle gebedshuizen in de buurt), was het 
deze keer de bedoeling om  - passend in lockdowntijden -  
in te zoomen op zingeving van individuen. Op 6 september 
was er een startbijeenkomst voor alle aanmelders, waar 
de aanwezigen samen met de makers oefeningen deden 
en gesprekken voerden over het doel van de voorstelling. 
Uit deze groep is een selectie gemaakt. Vanwege Covid-19 
hebben we besloten er geen Grote Zaalvoorstelling van 
te maken, maar een route, waarbij bezoekers in kleine 
groepjes verschillende intieme ervaringen ondergaan: van 
meditatie met truffels, via dans, tekst en muziek tot een 
levende mandala. De deelnemers hebben op veilige afstand 
van elkaar gerepeteerd, zelfs in verschillende zalen van het 
gebouw. Tijdens de voorbereidingen is het op bepaalde 
momenten spannend geweest:  deelnemers vielen uit 
vanwege klachten, quarantaine of mantelzorg. Duidelijk 
was dat uitvallers meer effect hebben als je werkt in kleine 
groepjes dan in grote gezelschappen… Maar iedereen werkte 
en improviseerde enthousiast door. Helaas gooide de Covid-
19-restricties ook hier roet in het eten: de voorstelling kon 
uiteindelijk niet doorgaan. 
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Dansen voor de ramen
Vlak voor de lockdown in november kwamen we in contact 
met een dansdocent met het motto ‘every body dance’ en 
zij stelde voor om ouderen voor de ramen te laten dansen. 
En zo geschiedde. We gingen met muziek en speaker op pad 
langs alle voorbereide verzorgingshuizen in de buurt, en 
brachten vele bewoners in beweging: voor het raam, op het 
balkon of de galerij. Eerst voorzichtig, maar het werd al snel 
een swingend senioren dansfeest met verzoeknummers en 
stralende gezichten. Voor herhaling vatbaar! 

Cultuureducatie 
DNR heeft jeugdprogramma’s voor klein en groot. Dit aan-
bod konden we versterken door subsidie van het FCP in 2019 
en 2020. 
Voor de binnenschoolse cultuureducatie werkt DNR sinds 
2020 samen met de Cultuurankers Laaktheater, Dakota, 
Vaillant en Muzee. Scholen kunnen in 2020-2021 kiezen uit 
vier voorstellingen die we samen aanbieden via de VONK, 
het centrale Haagse aanbodplatform voor culturele  
activiteiten van Cultuurschakel. Voorstellingen die cultuur 
op maat en op loopafstand bieden, want scholen kunnen de 
voorstelling boeken in het dichtstbijzijnde Cultuur- 
anker. Goed voor de culturele ontwikkeling van kinderen, 
maar ook een goede stap naar meer samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen de educatiemedewerkers van de 
Cultuurankers. 
 
Kindervoorstellingen
Sinds 2019 programmeert DNR maandelijks een jeugd-
voorstelling in de grote zaal. Door Covid-19 zijn de Grote 
Zaalvoorstellingen van maart tot en met juli niet door-

gegaan, en daarna, vanaf het najaar, voor maximaal 30 
bezoekers. De concertjes voor de ukkies en de danslessen 
voor de peuters konden een groot deel van het jaar toch 
doorgaan, en met succes: ze waren bijna altijd uitverkocht. 
In totaal heeft DNR ondanks alle beperkingen toch nog 
ruim 1600 kinderen onder de 12 bereikt. 

Jeugdtheaterfestivals
Boekids (mei/juni) en De Betovering (oktober) gingen dit 
jaar helaas niet door vanwege Covid-19.
Krokuskabaal, het jaarlijkse festival van de gezamenlijke 
Cultuurankers in de voorjaarsvakantie, kon in februari nog 
doorgaan als gepland. Met 17 voorstellingen, workshops,  
activiteiten en randprogrammering heeft DNR 821  
bezoekers en bezoekertjes bereikt. Bij alle Cultuurankers 
samen waren dat er 5.377. 

Contacten met scholen
In 2020 hadden we een project met scholen in de buurt ge-
pland: kunstenaars uit de buurt zouden scholen ‘overvallen’ 
om met de kinderen, docenten en ouders iets onvergetelijks 
te maken. Dit ging door de pandemie niet door en wordt 
doorgeschoven naar 2021/2022. 
Ieder jaar komen veel scholen uit de buurt hun groep 8- 
musical spelen in DNR. Dit was nu maar beperkt mogelijk 
door de beperkte bezoekersaantallen (maximaal 100) en de 
onzekerheid over de maatregelen. DNR heeft waar mogelijk 
meegedacht hoe we in lastige tijden de schoolverlatertjes 
toch een mooie herinnering konden bieden. Uiteindelijk 
hebben vier scholen een aangepaste musical gehouden: 
met een livestream naar de school, of een filmopname. 

Storytelling: Verhalen uit de Weimarstraat InSpiRituals II
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100 jaar De Regentes
Op 24 april 1920 werd de eerste steen gelegd van Zwem- en 
Badinrichting De Regentes. Al 2,5 jaar is er een werk-
groep van vrijwilligers en teamleden bezig geweest om dit 
eeuwfeest groots te vieren in april 2020: met een documen-
taire in samenwerking met Omroep West, een boek, een 
expositie, een reünie van oud-zwemmers en oud-theater-
medewerkers en een grote community-art voorstelling, de 
vijfde editie van Zand en Veen. Die activiteiten stagneerden 
door de pandemie. Gelukkig waren de opnames voor de 
documentaire van Omroep West grotendeels af, dus die 
konden we vanuit huis afmaken. De uitzending op 25 april 
2020, 100 jaar na de eerste steen van De Regentes, was 
een mooie ervaring en werd ook daarna nog enorm goed 
bekeken. In totaal had de documentaire in 2020 200.000 
kijkers (online en via Omroep West). Een korte versie van 
deze documentaire wordt onderdeel van een permanente 
expositie. Intussen is een team van vrijwilligers opgeleid tot 
rondleiders om straks als het weer kan, maandelijkse rond-
leidingen aan te bieden. We hopen dat we op 22 april 2021, 
precies 100 jaar na de echte opening van De Regentes, een 
feestje kunnen vieren rond de opening van de exposities en 
onze nieuwe tribune.
Alle publieksevenementen (reünie, expositie en voorstelling) 
zijn doorgeschoven naar 2021.

 
Het prachtige jubileumboek ‘Van Water naar Theater’,  
geschreven door DNR-vrijwilliger en historicus Bert Alers, is 
in november uitgekomen en gepresenteerd aan de nieuwe 
burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Sinds de  
verschijning hebben we meer dan 400 boeken verkocht.  
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De Cultuurankers in de Proeftuinen  
Sinds 2019 is DNR samen met de andere Cultuurankers in 
Den Haag onderdeel van een proeftuin van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze proeftuin 
delen de Cultuurankers hun werkwijze met instellingen in 
de regio, met als doel dat ook andere culturele instellingen 
(onderdelen van) deze werkwijze overnemen en deze 
samen verder door ontwikkelen. In 2019 was een start 
gemaakt met uitwisselingen en het vormen van groepen 
waarin concrete projecten zouden worden uitgewerkt. 
In mei 2020 startte een werkgroep met medewerkers 
van twee bibliotheken en drie podia (waaronder DNR) 
om samen een reeks optredens in de zomermaanden te 
organiseren. Onder de titel ZomerZout werd in zeer korte 
tijd een festival opgezet waarin zowel gevestigde als 
aanstormende lokale talenten op zeven podia optraden 
in juli en augustus. Uiteindelijk vonden er, verspreid over 
de regio 18 hoofdvoorstellingen, 15 voorprogramma’s en 
een ‘jongerendag’ in Muzee plaats, gelardeerd met mooie 
initiatieven met de buurt voor de festivalaankleding en 
decorbouw. Zo maakten buurtbewoners van DNR met een 
kunstenares een ZomerZout-decor voor de serie optredens. 
Zij werden als gast uitgenodigd voor de eerste voorstelling 
en konden zo samen trots hun werk bewonderen. De impact 
van deelname was voelbaar. 

De Participatie Federatie 
In januari 2020 is Participatie Federatie opgericht. Negen 
wijktheaters uit de vier grote steden in de Randstad 
hebben de krachten gebundeld. Gezamenlijk zetten ze 
ontwikkeltrajecten op voor talenten en genres die niet zo 
makkelijk terecht kunnen in de reguliere ontwikkeltrajecten. 
De theaters zijn Bijlmer Parktheater in Amsterdam; 
Laaktheater, theater De Nieuwe Regentes, Theater Filmhuis 
Dakota en Theater De Vaillant in Den Haag; Studio de 
Bakkerij in Rotterdam en ZIMIHC, Cultuur 19 en het Wilde 
Westen in Utrecht. De podia willen samen optreden als 
ontwikkelhuis. Talenten uit de wijken worden begeleid in 
hun ontwikkeling. Voor 1 februari is een aanvraag gedaan 
voor de landelijke BIS (Basis InfraStructuur) regeling van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 
aanvraag is toen positief beoordeeld maar financieel niet 
gehonoreerd. De beoordeling gaf vertrouwen en op basis 
daarvan is er regelmatig contact geweest en is er kennis en 
ervaring uitgewisseld met elkaar en het LKCA. Tevens zijn er 
voorzichtig plannen gemaakt die naar verwachting in 2021 
een vervolg krijgen. 
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Door alle beperkingen is het totaal aantal activiteiten 
en totaal aantal bezoekers sterk gedaald ten opzichte 
van voorgaande jaren. In totaal zijn er 240 kleinschalige 
activiteiten en voorstellingen geweest, waarmee we 
10.559 bezoekers hebben bereikt. Het aantal activiteiten 
daalde met 46% , het aantal bezoekers daalde met 70% 
ten opzichte van 2019. In 2020 zijn 40 voorstellingen en 
activiteiten afgelast: voorstellingen die lastminute moesten 
worden afgezegd vanwege de (aangescherpte) Covid-19-
maatregelen. Hierin zijn de vele geannuleerde verhuringen 
en de voorstellingen die zijn doorgeschoven naar 2021,  
niet meegerekend. 
 
Bezoekers die een kaartje hadden gekocht voor een 
voorstelling die geannuleerd werd, kregen de mogelijkheid 
om hun kaartje terugbetaald te krijgen of om het geld te 
doneren. In totaal heeft DNR ruim € 5.000 aan gedoneerde 
kaarten ontvangen. 

Publieksbereik en publiciteit
Hoe blijf je verbonden met de buurt, de wijk, ons stadsdeel? 
En met je bezoekers en vrijwilligers? Het antwoord op deze 
vraag was afgelopen jaar  belangrijker dan ooit, nu het 
theater meermaals moest sluiten of slechts beperkt open 
kon. Die verbinding hebben we gezocht met het maande- 
lijkse  Cultuurkwartiertje en door via storytelling op onze 
online kanalen te laten zien wat er in deze gekke tijd juist 
nog wél allemaal kon. We lieten zien wat er zich achter de 
schermen in De Nieuwe Regentes allemaal afspeelde: van 
grote verbouwingen tot kleine klusjes, van de installatie van 
onze nieuwe tribune tot het naaiatelier voor mondkapjes, 
van de jubileumactiviteiten tot het poetsteam.

Het aantal bezoekers van de website is dit jaar aanzienlijk 
minder, vooral tijdens de lockdowns. Onze mailinglist voor 
de nieuwsbrief bestaat inmiddels uit 10.488 contacten en in 
2020 werden onze berichten 55.380 gelezen. De verbinding 
via sociale media is in 2020 gegroeid. Het is ook goed te 
zien dat we via Instagram nu ook een andere, jongere 
doelgroep bereiken. 

Grafiek 1. Publieksbereik DNR 2020
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3   DE MENSEN 
De mensen
De personeelsorganisatie van DNR bestaat uit een klein  
betaald kernteam, ondersteund door een groep van onge-
veer negentig enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
zijn sinds de start van het theater een onmisbaar onderdeel 
van de organisatie. Zij werken in alle onderdelen van het 
theaterbedrijf: bij productie, horeca, kassa, publiciteit en in 
de staf. Samen doen zij het werk van acht voltijdse mede-
werkers, en brengen een bijzondere energie en inbreng in 
het theater. De vrijwilligers werken in teams, en worden 
aangestuurd door betaalde teamleiders en medewerkers.  

Team DNR
De situatie rond Covid-19 heeft veel van het aanpassings-
vermogen van de medewerkers gevraagd en een nog groter 
beroep gedaan op ieders flexibiliteit en zelfstandigheid. 
Eerst was er een volledige sluiting, daarna de beperkte 
openstelling, en tegen het einde van het jaar volgde weer 
een sluiting. Voor programmering en productie betekende 
dit dat zij continu voorstellingen en activiteiten moesten  
verzetten, verplaatsen en annuleren. Voor techniek en 
onderhoud betekende het dat er ruimte kwam voor groot 
en klein technisch onderhoud, te beginnen met een grote 
hoeveelheid aanpassingen om theaterbezoek ‘coronaproof’ 
te maken. Voor de horeca kwamen alle taken te vervallen en 
publiciteit moest op zoek naar andere manieren om contact 
te houden met het publiek. 
En dit alles grotendeels vanuit huis, met wekelijkse Zoom-
vergaderingen. In de periodes dat het wel kon werd zoveel 
mogelijk in DNR vergaderd, op veilige afstand en met in-
achtneming van alle regels. In maart, april en mei hebben  
we ons geconcentreerd op het weer veilig open kunnen 
door aanpassingen aan het theater en het opstellen van 
protocollen. Daarnaast heeft ieder team een klussenlijst 
opgesteld. Klussen voor als we dicht waren: de standaard-
opstellingen in zalen in kaart brengen, een projectplan 
opstellen voor de installatie van een keuken, het updaten 
van het personeelsplan, onderzoek doen voor een nieuwe 
website. Uiteindelijk heeft ons monumentale gebouw het 
meeste baat gehad bij de situatie: in een jaar tijd zijn heel 
veel grote en kleine onderhoudsklussen uitgevoerd, waar we 
in normale tijden vaak geen ruimte en tijd voor hebben. 
Via een subsidie van het Kickstartfonds konden we een 
planningsysteem aanschaffen. De invoering van dit systeem 
is omvangrijk en vergt een gedegen analyse en aanpassing 
van alle processen in de organisatie. In het najaar van 2020 
is het team hier zeer intensief mee bezig geweest, zodat het 
in voorjaar 2021 ingevoerd kan worden.  

Vrijwilligers
De daling van activiteiten en de verplichte sluitingen 
hebben ook geleid tot een afslanking van de vrijwilligers-
groep. In december 2020 telde DNR 73 vrijwilligers. De kern 
hiervan is een trouwe groep mensen die voor het grootste 
deel al langer dan vier jaar actief is bij DNR. De op een na 
grootste groep is een tot twee jaar actief bij DNR.

Een deel van de vrijwilligers heeft in het begin van de 
pandemie aangegeven (voorlopig) niet te willen werken 
omdat zij zelf kwetsbaar zijn of een kwetsbare in de directe 
omgeving hebben. Een aantal vrijwilligers kon hun werk wel 
gedeeltelijk uitvoeren. Maar ook daar werd flexibiliteit  
gevraagd: taken veranderden, werden samengevoegd 
en diensten moesten vaak alleen gedraaid worden. Een 
stuk minder gezellig. De nadruk kwam meer te liggen op 
schoonmaken, ontsmetten en het begeleiden van publieks-
stromen. Het maakte het werk voor veel vrijwilligers minder 
aantrekkelijk. De horeca- en kassataken werden het meest 
getroffen door de restricties: in plaats van een open bar  
kregen bezoekers het drankje mee de zaal in en de kassa 
ging op voorstellingsavonden niet meer open, de kaartver-
koop werd volledig online. Wie wilde kon worden ingewerkt 
voor nieuwe taken als assistent-bedrijfsleider en productie-
medewerker.
Het vrijwillige klussenteam had meer werk dan normaal: 
zij konden juist meer doen terwijl het theater gesloten was. 
Ook in de jubileumwerkgroep, een groep vrijwilligers die 
al ruim twee jaar bezig was met voorbereidingen voor de 
viering van het 100-jarig bestaan, is het werk doorgegaan. 
Met veel vrijwillige inzet kwam het jubileumboek ‘Van Water 
naar Theater’ tot stand en werd de jubileumexpositie voor-
bereid. 

Januari 2020: 
84 vrĳwilligers

December 2020: 
73 vrĳwilligers 

Het grootste deel van deze groep 
is langer dan 4 jaar actief bĳ DNR

De op een na grootste groep 
is 1-2 jaar actief bĳ DNR

Instroom vrĳwilligers 2020: 3
Uitstroom vrĳwilligers 2020: 14
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De nadruk lag dit jaar, waar alles op afstand moest, meer 
dan ooit op verbinding houden met onze vrijwilligers. Naast 
de reguliere communicatiemiddelen zoals de wekelijkse 
Weekupdate-mail, en interne nieuwsbrief de Spetter,  
hebben we ook gezocht naar andere manieren om op af-
stand contact te houden. 
Tijdens de eerste lockdown maakte de vrijwilligerscoördina-
tor wekelijks een online Spetterjournaal, waarin vrijwilligers 
op een ludieke manier met interviews en filmpjes op de 
hoogte werden gehouden van alle activiteiten achter de 
schermen. In april kregen alle vrijwilligers een voordeur- 
bezoekje en een presentje (bloemzaadjes): een goede ma-
nier om even weer te horen hoe het met iedereen ging.  Met 
de steun van het coronaloket van Fonds1818 hebben we in 
juni en juli drie bijeenkomsten georganiseerd voor onze 
vrijwilligers: een voorstelling rond het ZomerZout-festival, 
een filmavond met een praktische en hilarische instructie-
film over het werken met de Covid-19-maatregelen en een 
vertoning van de zwembadfilm ‘Tuvalu’. Ook hebben we 
een succesvol initiatief van een aantal vrijwilligers onder-
steund om een naaiatelier voor mondkapjes te beginnen. 
Deze kleurrijke mondkapjes werden verkocht in het theater 
en door de vrijwilligers. Dit project heeft meer dan € 2.000 
opgebracht. Voor de tweede lockdown in december hebben  
we ook een kleine kerstactiviteit georganiseerd voor 30 
vrijwilligers.

DNR heeft altijd te maken gehad met een grote in- en 
uitstroom van vrijwilligers. Ook dat ging anders dit jaar. De 
uitstroom lag fors lager dan voorheen, 14 versus 41 in 2019. 
De instroom stagneerde volledig na de eerste lockdown van 
maart. Wel hebben we het hele jaar veel aanmeldingen van 
nieuwe vrijwilligers ontvangen. We konden hen echter niet 

laten instromen omdat we ze niet konden inwerken en er 
ook vrijwel geen werk was. We hebben de aangemelde vrij-
willigers op een wachtlijst geplaatst. 

De Badgasten
Sinds 2017 bestaat de vriendenclub van De Nieuwe  
Regentes: de Badgasten. Voor € 30 per jaar kun je Bad-
gast worden. De donaties zijn voor investeringen in kleine 
en grotere extra’s die de kwaliteit van het theater voor de 
bezoekers verhogen. Het gaat om investeringen waar DNR 
geen regulier budget voor heeft. Badgasten ontvangen vier 
tot zes keer per jaar een aparte nieuwsbrief met nieuws over 
het theater, uitnodigingen voor extra’s en tips voor  
bijzondere voorstellingen. 
Veel bezoekers hebben in 2020 hun steun uitgesproken voor 
DNR, ook door Badgast te worden. Zonder dat er actief is 
geworven, zijn er afgelopen jaar 33 Badgasten bijgekomen. 
Negen Badgasten hebben hun lidmaatschap opgezegd. In 
totaal zijn er eind van het jaar 172 Badgasten van DNR.  
In 2019 zijn de bijdragen van de twee jaar ervoor aange-
wend voor de aanschaf van een nieuwe vleugel voor de 
grote zaal. Als gevolg daarvan was begin 2020 nog € 520 
beschikbaar. Met de jaarlijkse incasso’s groeide dit bedrag 
in 2020 naar € 5.180. Dit bedrag wordt meegenomen naar 
2021 in een bestemmingsreserve. In 2021 bekijken we voor 
welke investering of aanpassing in het theater we de  
Badgastbijdragen gebruiken.

Het DNR-Klusteam aan het werk
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4  HET GEBOUW 
theater in een zwembad 
Theater De Nieuwe Regentes is gevestigd in een uniek en 
sfeervol pand: een voormalig zwembad en badhuis uit 
1920. Ook in 1920 was het pand al bijzonder: het was op dat 
moment de grootste overdekte zwem- en badinrichting in 
Europa. En ook toen had het gebouw al een grote betekenis 
voor de buurt: veel Hagenaars en Hagenezen hebben hier 
hun zwemdiploma gehaald of ondergingen hier hun weke-
lijkse bad. Dagelijks lopen er nog oud-zwemmers binnen 
om een kijkje te nemen in ‘Het Diepe’ of in de oude bad- 
hokjes: nu kleedkamers, maar nog zeer herkenbaar. 
Voor een culturele instelling is het een bijzondere en  
onverwachte locatie. Achter een smalle gevel gaat een 
verrassend groot zalencomplex schuil waar in alle hoeken 
en gaten nog details van het zwembad terug te vinden zijn. 
Het gebouw heeft vier zalen, een dansstudio, twee foyers en 
een Theatercafé. Geen pluche en kroonluchters, maar een 
wat rauwe, industriële omgeving. Bezoekers en artiesten 
omschrijven de sfeer als ‘off Broadway’. 

Zaalverhuur 
De grote zaal van DNR is vanwege haar omvang van 360 
stoelen een gewilde huurlocatie omdat (kleine) middenza-
len schaars zijn in de regio. De vier kleine zalen zijn geschikt 
voor repetities, voordrachten of zakelijke bijeenkomsten. 
Voor zakelijke partners zijn de kleine zalen naast de grote 
zaal aantrekkelijk, omdat men naast een plenair program-
ma ook in groepjes uit elkaar kan gaan. Jaarlijks verdient 
DNR bijna de helft van haar eigen inkomsten aan de  
verhuur van het gebouw.

Culturele verhuur
Na een hoopgevend begin stokte vanaf maart ook de  
culturele verhuur. Voorstelingen, repetities en filmopnamen 
konden niet doorgaan. Niet alleen mocht het publiek niet 
meer komen, maar toen dat op bescheiden schaal wel weer 
mocht, was de repetitietijd voor bijvoorbeeld dansscholen 
te kort om nog een serieuze eindejaarsvoorstelling neer te 
zetten.
Om huurders tegemoet te komen paste DNR in de loop van 
het jaar de verhuurtarieven voor de Grote Zaal drastisch 
naar beneden aan. Omdat we wel de kosten van zzp- 
technici en -bedrijfsleiders in rekening moesten brengen, 
was het voor veel huurders vaak toch nog te duur. Vaste 
huurders zoals L’Autre Pays du Theâtre annuleerden het 
hele verdere seizoen hun voorstellingen omdat zij een  
(bijna) volle zaal nodig hebben om uit de kosten te komen.
Voor basisscholen kwam er een financiële bijdrage van 
Fonds 1818 beschikbaar om de groep-8- musical op een 
ruimere locatie (zoals DNR) te kunnen spelen. Dat leidde 
in een enkele geval tot een extra voorstelling. Maar in veel 
gevallen bleek het toch te kort dag voor scholen. Een enkele 
school koos voor een filmopname zonder publiek, een ander 
streamde de voorstelling.
Vanaf eind mei viel de culturele verhuur bijna stil, op wat 
repetities in kleine zalen na.  
In september lukte het amateur Toneelvereniging Odia om 
een serie van vier voorstellingen te doen. Oorspronkelijk 
hadden zij de Kleine Zaal gehuurd, maar vanwege corona is 
de voorstelling kosteloos en met succes overgeheveld naar 
de Grote Zaal.
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In het najaar waren vooral de vaste huurders nog actief. 
Haagse Spot wist met veel enthousiasme en last minute 
planning drie van de vier in het najaar geplande klein-
kunstavonden te realiseren in het Ketelhuis. Het koor van 
Veronique Sodano repeteerde na de zomer een aantal keren 
maar hield er bij oplopende besmettingscijfers weer mee op. 
Ook het Kinderstrijkorkest Swing stopte toen een nieuwe 
lockdown in november een voorzien optreden in die maand 
onderuit haalde.
Dansgroepen zoals Good Old Times, de flamencodanseres- 
sen van Monique Berk en de Indiase danseressen van  
Poernima Gobardhan hadden nog geregeld les, onder- 
broken door de lockdown in november.
Een deel van de huurders gingen over op foto- en videos-
hoots. Een weeklang geplande (school-)voorstellingen van 
het Residentieorkest en Lonneke van Leth werd terugge-
bracht tot een videopname van de voorstelling. Ook een 
door Covid-19 geannuleerd concert van Joke Buis kreeg een 
mooie videoregistratie. Een tweemaal uitverkocht concert 
van het cello duo Achterom in december in het Ketelhuis 
was het laatste geluid voordat een nieuwe lockdown weer 
voor stilte zorgde.

Zakelijke Verhuur
In 2020 heeft DNR elf verhuringen gehad, waarvan acht in 
het Ketelhuis en drie in de Grote Zaal. De meeste aanvra-
gen voor verhuringen waren voor vergaderingen. Vanwege 
het vertrek van een vaste huurder is een ruimte op de 1e 
verdieping boven het Theatercafé vrijgekomen. Deze ruimte 
hebben we in 2020 omgebouwd tot permanente vergader-
ruimte, voor het team en voor de verhuur. 
Uiteindelijk zijn in 2020 veertien toegezegde verhuringen 
geannuleerd vanwege Covid-19. Door alle maatregelen is er 
een grote vraag ontstaan naar het streamen van evenemen-
ten. DNR investeert in 2021 in materieel en opleidingen om 
te voldoen aan deze vraag. 

Veiligheidsmaatregelen Covid-19
Tegen het einde van de eerste lockdown hebben we allerlei  
maatregelen getroffen om het publiek - dat weer (in kleine  
getale) mocht komen - zo veilig mogelijk een plek te 
bieden. We hebben met kleurlijnen en pijlen op de vloer 
looproutes gecreëerd, zodat iedereen makkelijk anderhalve 
meter afstand kan houden. Voor de kassa en voor de bars 
hebben we plexiglas schermen geplaatst en in elke ruimte is 
er nu een mogelijkheid om handen te desinfecteren.  
Voor, tijdens en na elk publieksbezoek werden gebruikte 

oppervlaktes gedesinfecteerd. In het hele pand hebben 
we kritisch gekeken naar de luchtbehandeling met als 
conclusie dat alle ruimtes, behalve het Ketelhuis, een lucht-
behandelingssysteem hebben dat voldoet aan de normen in 
deze tijd. 

In de Grote Zaal hebben we een mooie oplossing gevonden 
voor de placering van bezoekers op anderhalve meter 
afstand: het vrijwillige klussenteam bouwde bijna 100 
houten kistjes, die over de klapstoelen van de tribune 
passen. Twee kistjes (twee stoelen dicht) was precies 
anderhalve meter afstand. De kistjes werden mooi zwart 
geverfd en voorzien van een elektrische kaars: zo had 
iedereen een eigen tafeltje voor het drankje dat nu mee 
de zaal in mocht. Niet alleen praktisch en veilig maar de 
aanpassing leverde ook een sfeervolle en intiem ogende 
zaal op.  

Vanwege de reserveringsverplichting moesten alle 
bezoekers reserveren via de website, en voor de horeca was 
het mogelijk om via een QR-code je gegevens achter te 
laten voor het eventuele bron- en contactonderzoek van 
de GGD. Nog voor de mondkapjesplicht, gold bij DNR al de 
regel om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes bij 
verplaatsing. Voor bezoekers die geen mondkapje bij zich 
hadden, voorzag DNR in wegwerpmondkapjes.

DNR heeft zich vanaf het eerste moment sterk ingezet 
om alle veiligheidsmaatregelen te implementeren om de 
bezoekers een veilige voorstelling/activiteit te kunnen 
bieden. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij het publiek. 
Ondanks de afstand die er gecreëerd werd door de 
maatregelen, hoorden we vaak terug dat de bezoekers 
het bezoek als prettig, doorbrekend, fijn en uiterst veilig 
hadden ervaren. Opmerkelijk was dat we als theater ook 
voor velen de plek waren die ze na een periode van angst 
en vermijding weer als eerst durfden te bezoeken. Deze 
bezoekers zagen we op terugkerende activiteiten als de 
filmclub daarna elke week terug. 

Nieuwe tribune
Sinds een aantal jaren was het duidelijk dat de tribune van 
de Grote Zaal dringend aan vervanging toe was. De mo-
toriek en de wielen van de (uitschuifbare) tribune waren 
versleten, waardoor het steeds moeilijker was om deze 
dagelijks recht in- en uit te schuiven: noodzakelijk voor het 
stellen van het theaterlicht. 
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In 2019 is het gelukt om met toezeggingen van de gemeen-
te, diverse fondsen en de BuurtOntwikkelingsMaatschappij 
ReVa (BOM ReVa) het benodigde bedrag voor de aanschaf 
van een nieuwe tribune, ca. € 300.000, bij elkaar te krij-
gen. De aanbesteding van de telescopische tribune met 
360 stoelen is begin 2020 gegund aan de Belgische firma 
COS. Half maart zou de definitieve opdracht worden ge-
tekend, zodat de tribune in de zomer zou kunnen worden 
geleverd. Door de plotselinge lockdown is het proces eerst 
stilgelegd, in afwachting van de ontwikkelingen in deze 
onzekere periode. In juni is het proces hervat, en hebben we 
de definitieve opdracht getekend. De plaatsing is daardoor 
opgeschoven naar januari 2021. In december 2020 heeft 
het vrijwillige klussenteam nog alle stoelen van de tribune 
verwijderd. Omdat de stoelen prachtig van vorm zijn en nog 
in goede staat, hebben we besloten om ze te herstofferen en 
op de nieuwe tribune te plaatsen: mooi en duurzaam. 

Verbouwingen 
De gemeente Den Haag is als eigenaar van ons pand 
verantwoordelijk voor constructieve verbouwingen en 
aanpassingen. Ook in 2020 is er weer veel aan het gebouw 
verbeterd. 
Om de nieuwe tribune te plaatsen moest eerst de vloer van 
de Grote Zaal verstevigd worden. Dit betekende dat er extra 
stalen binten in het plafond van het Diepe moesten worden 
aangebracht. Door Covid-19 en onverwachte tegenvallers in 
de constructie liep deze verbouwing veel vertraging op: in 
eerste instantie zou dit eind augustus klaar zijn – het werd 
eind december.
De verbetering van de brandveiligheid, een langdurig 
traject dat sinds 2018 gefaseerd wordt uitgevoerd, is in  
2020 afgemaakt. De hal bij het Diepe en de deuren bij de 
foyer waren de laatste in een lange rij aanpassingen.
DNR heeft de ambitie om het gebouw zoveel mogelijk 
in haar oude glorie te herstellen. In 2020 werkten we 
systematisch verder aan het verbeteren van het gebouw. 
Het klussenteam van vrijwilligers heeft, onder leiding van 
de huismeester, weer vele honderden uren onderhoud 
gepleegd. Door de pandemie hadden zij meer tijd en 
mogelijkheden dan normaal om het gebouw verder op 
te knappen. Met respect voor de originele details in het 
gebouw, en met een beperkt budget, zijn onderhoud-  
en restauratiewerkzaamheden uitgevoerd zoals kleine en 
grotere reparaties, het schilderwerk in zalen, gangen en 
trappenhuizen, reparaties aan originele tegels en andere 
details.
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5   BEDRIJFSVOERING 
Personeel 
Het aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij 
DNR is in 2020 gedaald van 10 naar 8. Dat komt door het 
vertrek van een STIP-medewerker (assistent huismeester) 
en de vrijwilligerscoördinator. Het totale aantal fte van 
de medewerkers met een arbeidsovereenkomst is hierdoor 
gedaald van 6,7fte naar 4,9 fte. Beide functies zijn in 2020 
niet opnieuw ingevuld; daar wachten we mee tot er meer 
zekerheid is. De taken van de vertrokken medewerkers zijn 
voor een deel overgenomen door andere vaste medewer-
kers. Het aantal zelfstandigen bleef gelijk op elf. Het aantal 
uren dat zzp’ers maakten (uitgedrukt in fte) is wel gedaald 
met 0,6 fte. 
De totale daling in fte van betaalde medewerkers en zelf-
standigen over 2020 bedraagt hiermee 2,4 fte. Na de eerste 
lockdown is de zakelijk leider aangewezen als crisismana-
ger; de overuren die als gevolg daarvan zijn gemaakt zijn 
uitbetaald. Hierdoor vallen de personeelslasten directie 
hoger uit dan begroot.

Verzuim 
Het verzuimpercentage lag in 2020 met 11,2% ruim boven 
het landelijk gemiddelde van 4,5% (bron: arbodienst Zorg 
van de Zaak). Het hoge verzuimcijfer is te verklaren door 
niet-arbeidsgerelateerd langdurig verzuim (meer dan 6 
weken) van twee medewerkers en het vaker voorkomen van 
kort verzuim door testen en quarantaine van medewerkers 
met Covid-19-klachten. Eind 2020 was er geen verzuim 
meer onder de medewerkers van DNR. 

Opleiding en scholing 
De reguliere opleidingen en herhalingen voor BHV konden 
dit jaar niet doorgaan. Ook andere scholingsactiviteiten 
voor vrijwilligers konden niet plaatsvinden. Wel heeft de 
artistiek leider in november de opleiding ‘Leiders in Cultuur’ 
(LinC Lage Landen) afgerond, een leerprogramma voor en 
door leiders in de Nederlandse en Vlaamse culturele sector.  

AVG
DNR hanteert een “Protocol meldplicht datalekken’,  de 
vrijwilligerscoördinator is aangewezen als de daarvoor 
verantwoordelijke medewerker. Er heeft in 2020 geen 
security breach plaatsgevonden. In het kader van de 
bescherming van persoonsgegevens is er begin 2020 
een melding geweest van een vrijwilliger die niet met 
volledige naam genoemd wilde worden in (de colofon van) 
het jaarverslag 2019. Hierop is, met instemming van de 

betrokken vrijwilliger, besloten vrijwilligers voortaan alleen 
met hun voornaam in het jaarverslag te vermelden. Ook 
bij andere publicaties wordt vooraf toestemming gevraagd 
voor het vermelden van de volledige naam. Verder is er 
het afgelopen jaar regelmatig aandacht gevraagd voor het 
opschonen van digitale bestanden, zodat persoonsgegevens 
niet langer worden bewaard dan de wettelijk geldende 
bewaartermijnen. 

Covid-19-herstelregelingen
DNR is sinds de start in 2013 door de relatief kleine 
exploitatiesubsidie sterk afhankelijk van eigen inkomsten 
uit recettes, horeca en verhuur. Door de pandemie zijn 
deze inkomsten vanaf maart bijna volledig weggevallen. 
De recettes lijken nog het minst te dalen: dat komt 
omdat DNR een zeer goed eerste kwartaal had: 75% van 
publieksinkomsten hebben we verdiend in de periode 
januari-maart. 
De opdroging van inkomsten na de lockdown in maart 
had direct ingrijpende gevolgen. De vele zzp’ers die voor 
DNR werken konden we niet aanhouden. Ook op alle 
andere kosten en uitgaven werd waar mogelijk bespaard 
en de verwarming ging uit. Ondanks al die maatregelen 
was al vanaf het begin duidelijk dat we - zonder hulp - in 
april de salarissen niet meer uit eigen middelen zouden 
kunnen betalen. Bij gebrek aan weerstandsvermogen werd 
bovendien de liquiditeit al snel een probleem: er stond wel 
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geld op de rekening, maar dat was gelabeld voor de vele 
(jubileum)projecten, het MOP en de tribune die in 2020 
waren voorzien. 

Doordat de gemeente het restant van de jaarsubsidie in een 
keer volledig vooruit heeft betaald in april, kreeg DNR wat 
respijt tot oktober. In de tussentijd kwamen de herstelrege-
lingen van de grond. In totaal heeft DNR bij de gemeente 
Den Haag beroep kunnen doen op een steun van € 109.399. 
Daarnaast kwam DNR voor € 61.996 aan NOW en € 10.408 
TVL in aanmerking. Zonder deze steun zou het niet gelukt 
zijn om het theater overeind te houden.   

De overheidssteun voorzag in het overeind houden van de 
bedrijfsvoering, maar niet in een budget voor program-
mering. Omdat DNR meerdere grote projectsubsidies had 
gekregen voor (participatie)projecten, hebben we in vanaf 
mei/juni 2020 op de uitvoering van deze projecten ingezet. 
Dit gaf ook een mogelijkheid om onze zzp’ers weer waar 
mogelijk in te zetten. Een subsidie van het Kickstartfonds 
van € 31.000 gaf verder de ruimte om de zo noodzakelijke 
extra inzet van zzp’ers vol te houden en extra kosten bij 
programmering te dekken. Alle activiteiten die nog wel 
door konden gaan, moesten plaatsvinden met bijna twee 
keer zoveel personeelsinzet: om het publiek te ontvangen 
en naar hun plaats te begeleiden, en om steeds alles weer 
te ontsmetten. Veel vrijwilligers wilden uit veiligheids-
overwegingen geen diensten draaien, dus moesten deze 
diensten vaak ook door betaalde krachten worden uitge-
voerd. Het Kickstartfonds heeft het daarnaast ook mogelijk 
gemaakt om een placeringsmodule voor de kaartverkoop 
voor de Grote Zaal aan te schaffen en een planningssys-
teem. Dit laatste is onontbeerlijk door de continue stroom 
van wijzigingen en aanpassingen van programmering en 
activiteiten. 
Per 1 januari 2021 wordt de exploitatiesubsidie van de ge-
meente in de nieuwe kunstenplanperiode verdubbeld. Dit 
zal in de eerste maanden van het jaar perspectief bieden, 
en voor iets minder druk op de financiën zorgen. Maar ook 
in 2021 zijn eigen inkomsten broodnodig voor een gezonde 
bedrijfsvoering.

Investeringen techniek en onderhoud
Door alle onzekerheden rond Covid-19 en de wankele finan-
ciële positie van DNR in 2020 zijn er in het verslagjaar geen 
uitgaven gedaan uit het MOP. In 2021 wordt bekeken hoe en 
wanneer de eerder geplande uitgaven kunnen plaatsvinden.
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Programma en Publiek  
Als Cultuuranker trekt DNR doelgroepgericht maar steeds 
vaker ‘als vanzelf’ diverse bezoekers naar ons theater. Als 
MeeMaakPodium lukt het steeds beter om bewoners die 
normaal niet met cultuur in aanraking komen iets bij ons 
‘mee te laten maken’. In de community-art projecten Zand 
en Veen V, InSpiRitual en de verhalen rond de coffeeshops in 
de Weimarstraat komt ongekend buurttalent in beeld. Via 
het online MeeMaakJournaal het Cultuurkwartiertje kwam 
zo’n beetje het hele stadsdeel in beeld en aan het woord. 
Ook in de serie ‘Soep met Liefde’, waarbij bewoners bij de 
inhoud én uitvoering betrokken zijn, zien we een enorme  
diversiteit. In 2020 waren het in de zomerperiode de  
senioren die met een kunstenaar het decor van het Festival 
ZomerZout vorm gaven. Het programma van ZomerZout 
bracht nieuw talent en nieuw publiek naar ons theater. 
Onze programma’s met gastprogrammeurs brengen ook  
altijd een divers publiek op de been: Marokkaans bij Trau-
ma’s van Nora, Antilliaans bij Izaline Callister, Irakees bij 
Baidar al Basri. 
Helaas moesten Spotlight Romania, The Legends, Kaplan-
arts en de festivals Indian Dance, Sounds of Silence en het 
nieuwe Mundo Latino steeds worden doorgeschoven. De 
programma’s voor de jeugd, KrokusKabaal, voorstellingen, 
de Ukkieconcerten en Peuterdans konden tussen de lock-
downs door soms buiten of in de Grote Zaal wel doorgaan. 
Buurtbewoners weten ons steeds beter te vinden. Via 
culturele verhuur hebben we volle zalen met o.a. LHTBI,  
Hindoestaans, Frans, Chinees, Turks en Bulgaars publiek. 
Voor senioren was het afgelopen jaar lastig. Klassiek in 
’t Ketelhuis en de Bluesclub zijn na 15 maart niet meer 
doorgegaan. DNR hield contact met senioren in de buurt, 
onder andere door muziek en dans achter de ramen en op 
balkons. 

Personeel  
DNR streeft naar een afspiegeling van de buurt en het 
stadsdeel binnen het team van medewerkers en vrijwilligers. 
Dit is een voortdurende uitdaging. Toch zijn in alle gele-
dingen van DNR medewerkers met een diverse achtergrond 
actief: in het bestuur, in het betaalde team, het vrijwilli-
gersteam en in projecten en producties. Binnen het huidige 
team werken buurtbewoners met diverse culturele ach-
tergronden, waarmee de afspiegeling van de buurt steeds 
zichtbaarder wordt.  
De focus binnen ons diversiteitsbeleid is verschoven van 
specifieke aandacht voor etnische diversiteit naar het 

bredere begrip van inclusie; we zijn een warm bad voor 
alle leeftijden, genders en achtergronden, met en zonder 
(arbeids)beperking. In de werving is hier nadrukkelijk aan-
dacht voor. DNR ziet bij de werving een dubbele uitdaging. 
Enerzijds is het door de beperkte beloning lastig concurre-
ren met andere culturele instellingen, anderzijds merken we 
dat de cultuursector (nog) geen vanzelfsprekende werkgever 
is voor sommige doelgroepen. Via co-creatieprojecten met 
nieuwe publieksgroepen werkt DNR eraan om de drempel 
te verlagen om bij ons werkervaring op te doen en nader 
kennis te maken met de cultuursector als werkgever. 

Partners  
In de buurt, maar ook binnen en buiten de stad, werkt DNR 
samen met diverse groepen en organisaties. In de buurt 
met de culturele partners van het Intercultureel Platform 
Segbroek en het Interreligieus Beraad Segbroek via Het 
Cultuurkwartier. Binnen Den Haag werkt DNR samen met 
een diverse groep makers en (podium)kunstenaars als Sitra 
Bonoo, Percy Muntslag, Poernima Gobardhan, Corina Bur-
lacu, Amir Vodka, Mohamed Mauwi, Baider Al Basri, Amer 
Shanati, Karim Darwish, Karine Guizzo, Erna van den Berg, 
Hans van den Boom, Irma Kort en Konstantin Iliev, Floren-
ce Rapati, Arturo Ramon en Erminia Fernandez Cordoba, 
Maria Marin, Maria la Serrana, Siglo, Hannibal Saad, Isabelle 
Chaffaud en Jerome Meyer, Maria Paula Majoor, Karel Bre-
denhorst, Casper Donkers, Bert Alers, Julie Scott, Roeland 
Drost, Alice Bakker, James Hewitt, Pauline Gonthier, Mat-
thea de Muynck, Jolanda Boejharat en Roelof Meijer. 
Onze partnerorganisaties in Den Haag zijn: alle andere 
Cultuurankers, De Haagse Spot, Meyer-Chaffaud, Projazz, 
Residentie Orkest, Matangi Quartet, Lucky Live TV, Circaso, 
Rembrandt Frerichs Trio, New Dance Studio’s/Joan van der 
Mast,  Korzo (Indian Dance Festival), Holland Dance Festival, 
De Dutch Don’t Dance Division, Festival De Betovering, De 
Buurtcamping, Green Dance Studio, Winterlicht, Emma’s 
Hof, De Werelddanswerkplaats (Global Dance Festival), BIZ 
Weimarstraat, Eigenwijs Weimar, Stichting Mooi, Cultuur-
schakel.  
Onze (festival)partners buiten Den Haag zijn: Amsterdams 
Andalusisch Orkest, Festival Sacred Songs, het Ud Festival, 
Cello Biënnale, Nora's Trauma's, Storytelling Centre en de
Flamenco Biënnale. Verder werkten we samen met partners 
in de regio binnen de proeftuin Cultuurankers (Ministerie  
van OCW) en onze collegapodia uit de G4 binnen de Partici-
patie Federatie.

BIJLAGE 1   CODE CULTURELE DIVERSITEIT
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Festival Sounds of Silence VI | Stomme Films  
met live-muziek
Gemeente Den Haag Culturele Projecten 2020-I, Fonds 
1818, Prins Bernhard Cultuurfonds
Maar liefst zeven stomme films, met live muziek van 
in totaal 14 muzikanten en telkens een inhoudelijke 
introductie, twee  installaties en een lezing stonden op het 
programma, toen de eerste lock-down begon. Hopelijk lukt 
het najaar 2021 alsnog. 

Tribune | In DNR zit je vanaf nu nóg beter!
Fonds 1818, BomReVa, Gemeente Den Haag
De tribune zou in de zomerperiode geplaatst worden, maar 
door alle onzekerheden is het noodgedwongen uitgesteld. 
De oude tribune is afgebroken in december en de nieuwe is 
geplaatst in januari 2021. 

Mundo Latino Festival
Gemeente Den Haag, Culturele Projecten 2020-I
Dit festival stond gepland in mei 2020 en is met toestem-
ming van de gemeente verplaatst naar 23 oktober 2021. 

Coronamaatregelen en extra inzet personeel 
Kickstart Cultuurfonds
Dankzij deze financiering was het mogelijk om extra  
personeel in te zetten op het organiseren van aanpassingen  
om de maatregelen nauwgezet te kunnen naleven en  
extra schoonmaak. Voor een betere planning, roostering en 
placering zijn modules en systemen aangeschaft, waardoor 
personeel en publiek makkelijker te sturen en instrueren 
zijn. 

Filmclub Specials 2020 | DNR Filmclub  
met inhoudelijke extra’s
Fonds 1818
Het is tussen de bedrijven door in 2020 gelukt om 26 films 
te vertonen, met telkens een inleiding en 1215 bezoekers. 
Doordat er vaak maximaal 30 bezoekers in de Grote Zaal 
mochten, was het vaak ‘uitverkocht’ en zagen we tot onze 
grote vreugde veel nieuwe gezichten. 

Coronahulp
Fonds 1818
Met deze bijdrage was het voor DNR mogelijk om corona-
-proof twee bijeenkomsten voor onze vele vrijwilligers te 
organiseren om de verbinding en betrokkenheid te behou-
den en versterken.

BIJLAGE 2   FONDSENWERVING EN PROJECTSUBSIDIES 

Van Water naar Theater | Boek, exposities, documentaire, 
voorstelling, reünie, randprogramma
VSB-Fonds, Fonds 1818, Stadsdeel Segbroek, Rabobank 
Stimuleringsfonds Regio Den Haag, Prins Bernhard  
Cultuurfonds, Frans Mortelmans Stichting
Na drie audities en 52 groeps- en deelrepetities kon de 
jubileumvoorstelling Zand en Veen 5 uiteindelijk door 
corona geen doorgang vinden. Na de audities waren er 17 
deelnemers gestart, waarvan er twee eerder stopten door 
privéomstandigheden. In totaal waren zes voorstellingen 
gepland. Op het moment dat de montagefase aanbrak 
kwam de lock-down. 

De documentaire ‘Van Water naar Theater’ is 100 jaar na de 
eerste steenlegging van het gebouw op 25 april in première  
gegaan op omroep West en daarna  een weekend lang 
herhaald; later in het jaar volgde nog een herhaling op 
TV en sinds de première is de documentaire ook online te 
zien. Alleen in 2020 bereikten we met de documentaire 
al circa 200.000 kijkers. Het jubileumboek over 100 jaar 
geschiedenis van De Regentes is in november gepresen-
teerd aan Burgemeester Van Zanen in aanwezigheid van 30 
oud bewoners van De Regentes, van zwemkampioenen tot 
vrouw van de kolenscheppers en van theaterdirecteuren tot 
badmeesters en badjuffen. In 2020 zijn reeds 422 boeken 
verkocht. Een deel van het randprogramma kon tussendoor 
plaatsvinden. De exposities, de reünie  en de rest van het 
randprogramma volgt nog zodra het kan. 

MeeMaakPodia | Cultuurparticipatie in de coronacrisis  
Fonds Cultuurparticipatie
De participatie- en educatiemedewerkers waren bij alle 
hierna genoemde projecten betrokken bij het vinden en 
enthousiasmeren van buurtbewoners. Zij zijn onze oren 
en ogen en de onmisbare verbinders in de buurt, de brug 
tussen Zand en Veen. Zij halen drempels weg en nemen 
bewoners aan de hand mee in hun eerste culturele stap en 
alle vervolgstappen daarna. 

InSpiRituals II: inspiratie, spiritualiteit, rituelen |  
Voorstellingsroute door het gebouw
Fonds 1818, Cultuurschakel, Stadsdeel Segbroek
Bij de startbijeenkomsten waren 35 buurtbewoners betrok-
ken, wat uiteindelijk leidde tot 14  deelnemers bij aan het 
project. Door corona zijn tijdens het maakproces twee deel-
nemers afgevallen. Er waren negen  grote repetities met de 
hele groep in kleine corona-proof groepjes, en een veelvoud 
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aan kleine deelrepetities. Er waren negen voorstellingen 
gepland (voor maximaal 30 bezoekers per keer) inclusief 
generale repetitie en try-out met publiek. Door de tweede 
lockdown kon de uiteindelijke voorstelling niet doorgaan. 
Met de makers, spelers, hun verhalen en de gemaakte  
scènes maken we er in 2021 een korte documentaire van. 

Haagse Portretten Weimarstraat |  
Storytelling rond coffeeshops 
Fonds 1818
Startbijeenkomst in september met (van alles twee) coffee-
shophouders, wijkagenten, ambtenaren, boze bewoners, 
bezorgde ouders, gebruikers, activisten, kunstenaars, 
designers, medewerkers DNR, en een gespreksleider en een 
tekenaar. Verhalen zijn opgehaald en uitgewerkt in een 
middag storytelling in november, waar bovengenoemde 
deelnemers en publiek aanwezig waren, met na afloop een 
nagesprek. Door coronabeperkingen worden de verhalen in 
2021 verwerkt in een podcast. 

Innovatief Welzijn | Soep mét liefde
Gemeente Den Haag Innovatief Welzijn
Contacten zijn onderhouden via telefoon, stoepbezoeken en 
verschillende activiteiten - waaronder workshops voor het 
decor van Festival ZomerZout, een project met dansen voor 
de ramen en via online meemaakopdrachten. Het grootste 
directe bereik in de buurt was tijdens de bootcamp van het 
Koninklijk Conservatorium, waarbij 60 studenten een week 
lang intensief met een diversiteit aan buurtbewoners  
muziek maakten voor en soms met en door bewoners.   

Cultuurkwartiertje | Online meemaakjournaal  
in crisistijd
Fonds Cultuurparticipatie 
Maandelijks online programma met ‘Achter de voordeur’, 
Uit(je)Theater, Actuele Straatvraag en een MeeMaak- 
Opdracht. Van juni t/m december ging het programma op 
de laaste zondag van de maand online. In de onderwerpen 
zijn uitsluitend buurtbewoners betrokken van passant tot 
professionals. Het programma werd deels door professionals 
en enkele vrijwilligers gemaakt. 

Zand en Veen 5
Arnoud
"Heerlijk creatief bezig zijn op papier en op het 
podium."

Marcel
“Het is voor mij altijd een stap om een boze rol te 
spelen, maar door het Zand en Veen-Team voelde ik 
me erg veilig. Door hun vertrouwen haalde ik meer 
uit mezelf.”

Frandjeska
“Zand & Veen is meer dan acteren alleen. Door het 
delen van je persoonlijk verhaal door middel van 
theater, is het een manier om jezelf te ontdekken, te 
helen, maar ook grenzen te verleggen. Samen met 
een geweldig team van prachtige mensen, voel je 
dat je samen iets moois tot stand brengt en ande-
ren kan inspireren. Zand & Veen heeft een speciaal 
plekje in mijn hart!”

Inspirituals II
Willemien 
“Voor mij persoonlijk ging het om nabijheid en 
vertrouwen die door de lockdown en mijn biogra-
fie behoorlijk geschaad zijn ... en de transformatie 
die plaatsvond door de vele malen herhalen tijdens 
de repetities. Uiteindelijk bracht de einddans met 
beelden en zand het eenheidsbesef wat door alle 
voorgaande losse scenes al was opgebouwd. Dit be-
vestigde voor mij dat “ niets is wat het lijkt” en met 
een open levenshouding kun je dit ervaren. Het stuk 
rees uit boven mijn verwachtingen en ik zou zo weer 
meedoen …”

Pieter 
“Jong of oud (volgens mij was ik met mijn zesen- 
zestig jaren de oudste deelnemer van het hele stel), 
lichamelijk beperkt of niet het maakt niets uit ieder-
een vind zijn plekje in de groep en speelt zijn rol.”
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BIJLAGE 3   PRESTATIECIJFERS 2020

OPENBARE VOORSTELLINGEN Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021
voorstellingen professioneel aantal 65 39 30
bezoekers totaal aantal 6.375 2.758 2.750
waarvan betalende bezoekers aantal 5.122 2.453 2.500
waarvan niet-betalende bezoekers aantal 1.253 305 250

voorstellingen amateurs aantal 18 6 15
bezoekers totaal aantal 1.429 459 1.050
bezoekers betalend aantal 1.066 409 1.000
bezoekers niet-betalend aantal 363 50 50

FESTIVALS (zelf georganiseerd) Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
festivalonderdelen aantal 60 30 20
bezoekers betalend (onderdelen) aantal 2.688 1.136 750
bezoekers niet-betalend (onderdelen) aantal 485 17 50

FESTIVALS (door derden georganiseerd) Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
waarvan eigen festivalonderdelen aantal 18 0 15
waarvan eigen bezoekers betalend aantal 1.250 0 1.000
waarvan eigen bezoekers niet-betalend aantal 210 0 75

OVERIGE OPENBARE ACTIVITEITEN Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
overige activiteiten professioneel aantal 39 31 50
bezoekers/deelnemers betalend aantal 940 779 600
bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 669 140 200

overige activiteiten amateurs aantal 3 4 3
bezoekers/deelnemers betalend aantal 184 0 150
bezoekers/deelnrs niet-betalend aantal 175 449 400

overige openbare activiteiten aantal 7 9 20
bezoekers/deelnemers betalend aantal 0 29 50
bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 575 109 300

 VOORSTELLINGEN ONDERWIJS EN JEUGD Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
voorstellingen basisonderwijs aantal 24 4 6
leerlingen / bezoekers aantal 3.624 230 300

voorstellingen voortgezet onderwijs aantal 0 0 0
leerlingen / bezoekers aantal 0 0 0
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OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
overige activiteiten basisondewijs aantal 117 54 40
leerlingen/bezoekers aantal 3.938 1.382 1.100

overige activiteiten voortgezet onderwijs aantal 6 0 3
leerlingen/bezoekers aantal 150 0 75

ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
Activiteiten aantal 92 63 60
bezoekers/deelnemers aantal 14.726 3.071 3.000

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Prognose 2021 
Totaal aantal activiteiten aantal 449 240 262
Bezoekers openbare voorstellingen aantal 7.804 3.217 3.800
Bezoekers eigen festivals aantal 3.173 1.153 800
Bezoekers festivals derden aantal 1.460 0 1.075
Bezoekers overige openbare activiteiten aantal 2.543 1.506 1.700
Leerlingen/Bezoekers onderwijsactiviteiten aantal 7.712 1.612 1.475
Bezoekers/Deelnemers activiteiten verhuur aantal 14.726 3.071 3.000
TOTAAL aantal bezoekers aantal 37.418 10.559 11.850

EEN BIJZONDER JAAR, met ongekend bereik

Unieke kijkers van de documentaire Van Water naar Theater in 2020 200.000
Participatieontmoetingen en buitenactiviteiten, schatting 750
Het Cultuurkwartiertje, online MeeMaakJournaal 1500

202.250
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COLOFON
Met dank aan het team van DNR (bestuur, 
medewerkers, vrijwilligers, zzp'ers), 
gastprogrammeurs, makers, partners.

Sponsoren
DNR Badgasten, Kaasspeciaalzaak Ed Boele, Emmaus 
Beeklaan, AH Weimarstraat, Vino Vero én alle bezoekers die 
hun gekochte kaartje doneerden.

Subsidiënten
Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek, Fonds 1818, Prins 
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Gravin van Bylandt 
Stichting, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurschakel, 
Stimuleringsfonds RaboBank, Kickstartfonds, BomReVa,  
De Frans Mortelmans Stichting.

Vormgeving
Tessa Veldhorst (De Schaapjesfabriek)

Fotografie
Alex Schröder, Tessa Veldhorst.

DE FRANS
MORTELMANS

STICHTING
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