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PROGRAMMERING 2016

In 2016 heeft DNR verder geïnvesteerd in kleinschalige voorstellingen en activiteiten in samenwerking met lokale professionals. Deze activiteiten, met een (twee)wekelijks of maandelijks terugkerend
karakter, drukken minder op de organisatie en gaan op partage. Voorbeelden van nieuwe samenwerkingen in 2016 zijn Klassiek in het Ketelhuis, El Pub Flamenco en de Haagse Spot. Ook startte in
2016 het nieuwe kindertheaterfestival van de Cultuurankers, Krokus Kabaal, met veel kleine activiteiten. Door deze kleinschalige voorstellingen in de kleine zalen is een toename van het aantal voorstellingen en activiteiten te zien van 357
naar 460 (prognose voor 2016 was
392).
Deze stijging is mede mogelijk geweest doordat DNR in 2016 meerdere activiteiten tegelijk is gaan programmeren. Zo is De Haagse Spot
altijd tijdens de Filmclub en is El Pub
Flamenco vaak tegelijkertijd met de
DNR Bluesclub of een andere Grote
Zaalvoorstelling.
Het totaal aantal bezoekers van DNR
is gestegen van 31.600 naar 34.678
in 2016. De publieksinkomsten zijn
gestegen van € 84.223 naar 93.919
in 2016.
Sinds 2015 is alle programmering in DNR in, van, voor, door en mét de buurt. Zo werkt DNR samen
met de volgende artiesten, organisaties en bewoners uit het stadsdeel in diverse projecten en series
zoals:
 Made in Europe, een jazzserie van het Rembrandt Frerichs Trio met topmuzikanten uit Europa, gericht op jazzliefhebbers en expats;
 Projazz, waarmee DNR ‘Cutting Edge’ organiseerde, een jazzfestival in het hele gebouw;
 Klassiek in het Ketelhuis, een maandelijkse serie zondagochtendconcerten met brunch i.s.m.
Karel Bredenhorst (o.a. Cello8tet), Maria Paula Majoor en Casper Donkers van het Matangi
Quartet;
 El Pub Flamenco, een tweewekelijkse flamencoavond geprogrammeerd door Arturo Ramon
en Erminia Fernandez Cordoba;
 DNR-Filmclub i.s.m. dr. Amir Vudka, Universiteit van Amsterdam;
 DNR-Bluesclub i.s.m. Bert Alers, bluesmuzikant;
 Magische Ontmoetingen i.s.m. Scala Variété aan Zee en Dan LeFay.
 Ukkieconcerten, bedacht en verzorgd door Irma Kort (Nederlands Blazers Ensemble en collega’s). In de zomerperiode worden de Ukkieconcerten i.s.m. Vóór Welzijn in de Vlindertuin
georganiseerd.
 Peuterdans, verzorgd door Florence Rapati (Stichting Art Generation).
 Tweemaandelijkse exposities door kunstenaars uit de buurt, die worden geselecteerd door
de deskundigen Sabina Trompert en Alice Bakker, die tevens de inrichting van de exposities
begeleiden.
De grote zaal van DNR (380 stoelen) vraagt om grote (Haagse) namen. Zo ontvingen we in 2016 Sjaak
Bral, De Regahs en Tango Extremo. Ook waren er twee edities van Flamenco del Barrio, Sven Ratzke
met een ode aan Bowie, Izaline Callister met Latin Diva, Theo Nijland met Desalniettemin en Ernst
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Jansz, met een Indische voorstelling met Haagse gamelanmuziek en Indisch eten in het voorprogramma. Daarnaast is DNR blij met De Uitdaging van Thijs Borsten. In een serie van drie concerten
daagt hij telkens twee zangers uit verschillende (wereld)muziekstijlen uit om elkaars muzikale grenzen te verleggen. Thijs Borsten bedacht ook het concept voor Weg van Spanje en Weg van Mozambique, waarbij het verhaal van een artiest in muziek en beeld wordt verteld. Het trekt een wisselend en
divers publiek. De grote namen weten de zaal vol te spelen, maar dat lukt minder goed met lokale en
meer intieme voorstellingen. De zaalbezetting van de Grote Zaal is wisselend, de kleine zalen (50
stoelen) zijn doorgaans zeer goed bezet.
Nog meer dan in voorgaande jaren ontwikkelt DNR
zich als festivallocatie. Zowel voor landelijke festivals als Afrovibes en de Flamenco Biënnale, als voor
eigen festivals als Sounds of Silence, Cutting Edge
en Muwashahat Moods. Door samen op te trekken
en initiatiefnemers te ondersteunen zijn interessante projecten gerealiseerd als het Modern Body Festival, een dansproject met Cloud en Billie Hanne,
een tangofestival ‘Communicacion’ en het Seven
Seas Festival i.s.m. Cultuurschakel. Via een vergelijkbare samenwerking konden we een nieuwe opera van toptalenten van het Koninklijk Conservatorium over de perikelen van het Europees Parlement
mogelijk maken. Bijzonder was een samenwerking met een Tunesische gastprogrammeur die samen
met DNR met succes cabaretier Lamine Nahdi naar Nederland haalde. Trots zijn we op een aanstormend Indiaas danstalent, dat via een optreden in onze Kleine Zaal optredens aangeboden heeft gekregen in Arnhem en Duitsland.
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’. Daarna zijn de wekelijkse lessen voor 55+ers doorgegaan onder leiding van HDF onder de
naam Good Old Times. Bijzonder geslaagd was Vamos a La Haya,
een samenwerking van vier Haagse flamencoscholen met hun
muzikanten en al hun leerlingen die gezamenlijk een danspresentatie met livemuziek verzorgden, met voorafgaand een Sevillanasworkshop en tot slot een heuse Fiesta.
Met het Haags Historisch Museum en drie andere cultuurankers
werkte DNR aan een pop up expositie ‘De sari en andere internationale mode in Den Haag, nu en vroeger’ dat door de stad reisde.
De aandacht voor de expo werd vanuit DNR versterkt door een
koppeling met de jubileumvoorstelling van de Indiase dansstichting Monsoon, het multiculturele Seven Seas Festival plaats en
een ‘Indiamaand’ van de DNR Filmclub, met drie films van een
bijzondere Bengaalse filmregisseur.
Net als in voorgaande jaren organiseerde DNR een serie Open Podia op zoek naar Het Beste uit de
Buurt; een beproefd concept dat zowel door deelnemers, jury, coaches en publiek zeer gewaardeerd
wordt. De finalisten kregen de kans om op te treden tijdens het Zomerfestival in de Weimarstraat,
People’s Stage van Parkpop en Het Circus in Wijkpark De Verademing in september.
Het Open Podium voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar kwam minder gemakkelijk van de grond en
is doorgeschoven naar voorjaar 2017.
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DNR programmeerde en organiseerde voor het Zomerfestival van de BIZ en Eigenwijs Weimar op
drie podia verspreid over de Weimarstraat een dagvullend programma met amateurs en professionals uit de buurt, waardoor er van heel veel muziek, zang en dans te genieten was. Songs from the
Deep (singer-songwriters) met maaltijd was als altijd een mooie en drukke namiddag in stadstuin
Emma’s Hof. Daarnaast ondersteunde DNR waar mogelijk de organisatie van Het Circus in wijkpark
De Verademing.
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1.1

EXTRA PROGRAMMERINGSGELDEN

De extra programmeringsgelden zijn in 2016 besteed aan het realiseren van onze succesvolle Community Art Productie Zand en Veen met verhalen, spelers en makers uit Segbroek. Het project resulteerde in volle zalen met buurtbewoners en enthousiaste reacties over de hoge kwaliteit, waardoor
we de voorstelling op uitnodiging van Theater Dakota nog een keer in de stad konden spelen.
Verder werd het geld besteed aan pluriforme programma’s met o.a. begin oktober een concert van
Ghalia Benali in combinatie met een prijswinnende
Tunesische film waar Ghalia een hoofdrol in speelt,
en een festival rond klassieke Arabische muziek:
Muwashahat Mood. Dit festival omvatte concerten
en documentaires rond deze eeuwenoude en nog
steeds springlevende muziektraditie in alle Arabische landen, van Marokko tot en met het MiddenOosten. Bij het laatste concert zijn alle Haagse Syrische en Irakese statushouders uitgenodigd, die zowel enthousiast als diep ontroerd waren. Het festival werd officieel geopend door een vertegenwoordiger van de Ambassade van Marokko.
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1.2

SCHOOLVOORSTELLINGEN EN EDUCATIE

De wekelijkse Ukkieconcerten blijven een succes.
De belangstelling voor deze laagdrempelige kennismaking met muziek, zang en dans voor peuters
in Het Ketelhuis groeit nog steeds. Een tweede
concert op de woensdagmorgen is toegevoegd
om geen bezoekers teleur te hoeven stellen. Voor
jongens en meisjes (2-6 jaar) is er op vrijdagmorgen Peuterdans. Vrij bewegen, springen en swingen onder leiding van een balletdocente. Ook dit
is zo succesvol dat er een tweede les is dezelfde
morgen. Na afloop van zowel Ukkieconcerten als
Peuterdans vormt de Tearoom een ontmoetingsplek voor ouders. Kleintjes vermaken zich dan
met boekjes, kleurplaten en elkaar.
Samen met andere cultuurankers deed DNR voor de derde keer mee aan Festival 2TurvenHoog op
Locatie. Ook nam DNR deel aan De Betovering in de herfstvakantie. Nieuw is het kindertheaterfestival van de Cultuurankers, KrokusKabaal. Dit initiatief, ontstaan in DNR in samenwerking met het
Laaktheater, is uitgegroeid tot een succesvol jeugd- en kunstfestival voor kinderen van 2-12 jaar in de
voorjaarsvakantie. Een gevarieerd aanbod met veel ‘doen’ dat rouleert langs tien locaties van de acht
Cultuurankers. Laagdrempelig, prettig geprijsd en goed bezocht met 1300 bezoekers op alle locaties.
DNR heeft voor jeugd een aantal vrije voorstellingen
geprogrammeerd in 2016: ‘Too Cool for School’ (door
Extended/Percossa), Dansvoorstelling ‘Dekbed’ (Project Sally), de Sinterklaasvoorstelling ‘Waar zijn de
kleren van Sinterklaas? (Theaterschool Rabarber),
‘HandsUp Kerstspecial’ (poppenspeler Lejo) en de
familievoorstelling ’Kerstpassie’ (Rembrandt Frerichs
Trio/Klaartje van Veldhoven).
Geïnteresseerde leerkrachten van acht buurtscholen
kwamen in 2016 naar DNR om mogelijkheden van het
theater te bekijken en ervaringen uit te wisselen. Dit
resulteerde in hechtere contacten met zes buurtscholen. De Galvanischool kwam voor het derde achtereenvolgende jaar de eindmusical in DNR opvoeren en
inmiddels is het een traditie dat de hoogste klassen
van buurtscholen de tribune vullen bij de generale
repetitie. DNR heeft een speurtocht ontwikkeld om
groepen (school)kinderen kennis te laten maken met
de voor- en achterkant én de historie van het theater.
O.a. 30 leerlingen van de Weekendschool deden deze
tocht en ook tijdens de Open Monumentendagen
werkte de speurtocht goed. 172 VO-leerlingen bezochten DNR tijdens een Soundwalk van Rewire.
Met Cultuurschakel is een netwerkbijeenkomst in DNR georganiseerd voor buurtscholen. Hoewel de
opkomst gering was waren de gesprekken vruchtbaar. De aanwezigheid van DNR om de schoolvoorstellingen onder de aandacht te brengen tijdens een introductie van CoH voor scholen in Segbroek
leverde merkbaar inschrijvingen op. Een intensieve samenwerking met scholen opzetten vergt veel
tijd en aandacht. De honorering binnen het Kunstenplan blijkt niet genoeg om de bereikte resultaten
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in de toekomst te continueren/consolideren en een educatiemedewerker te betalen. Het DNRbestuur heeft dan ook eind 2016 noodgedwongen moeten besluiten om de educatieactiviteiten/schoolvoorstellingen in het kader van CoH te beëindigen. DNR bood in 2016 schoolvoorstellingen
aan volgens de richtlijnen van CoH. Een deel daarvan in een samenwerking met het Holland Dance
Festival. DNR bereikte met elf schoolvoorstellingen 2556 leerlingen, inclusief 300 leerlingen via de
‘Kerstpassie’. Buiten CoH bereikte DNR 424 leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

1.3

SAMENWERKINGSPARTNERS

In 2016 werkte DNR samen met een aantal grote landelijke en stedelijke partners als het Holland
Dance Festival, de Flamenco Biënnale, Afrovibes, Festival De Betovering, 2TurvenHoog op Locatie,
het Haags Historisch Museum, Cultuurschakel, stadsdeelkantoor Segbroek en alle acht Cultuurankers. In de wijk werkt DNR projectmatig samen met wijkkrant De Konkreet, Eigenwijs Weimar, Emma’s Hof, Cloud, Albert Heijn, Bibliotheek Segbroek, de BIZ Weimarstraat, Segbroek TV, De Regenvalk, Vóór Welzijn, de Vlindertuin, Het Circus, De Uitvinderswijk, De Groene Regentes en Den Haag
Evenementen. DNR neemt deel aan de Marketingkamer en tot eind 2016 aan het Educatieoverleg
van de Haagse Podia. Daarnaast is DNR lid van het Cultuurankeroverleg en het Directieoverleg Podia.

1.4

DIVERSITEIT

Stadsdeel Segbroek heeft 63.000 inwoners,
waarvan bijna 40% een niet-Nederlands culturele achtergrond heeft. Die diversiteit komt
terug in ons programma en publiek en heeft
voordurend onze aandacht. Door het jaar
heen is er programma voor, door en in samenwerking met diverse groepen en partners: AfroVibes Festival, Spotlight Romania,
Palestinorama!, Seven Seas Festival,
Muwashat Moods, Made in Europe, De Uitdaging, Lamine Nahdi, Ghalia Benali en
Sounds of Silence. Omdat de organisatie en
het publieksbereik voor specifieke groepen
arbeidsintensief zijn, vraagt DNR hier waar mogelijk aparte projectsubsidies voor aan of zet het extra
programmeringsbudget in. De DNR-Filmclub en internationale huurders (o.a. Indiase dans en theatervoorstellingen, ‘l Autre Pays du Theatre en de Yamato drummers) weten gericht en met succes
hun eigen monoculturele achterban te bereiken. De
diversiteit onder de vrijwilligers neemt langzaam
maar zeker toe, bij bestuur en betaalde medewerkers
blijft het een aandachtspunt. DNR organiseerde in
2016 o.l.v. bestuurslid Ingeborg Wegter een themabijeenkomst over diversiteit in brede zin, om onder
alle medewerkers en vrijwilligers van DNR het belang
van diversiteit voor onze organisatie zichtbaar en
voelbaar te maken. DNR constateert dat op vacatures
nauwelijks wordt gesolliciteerd door geïnteresseerden van niet Nederlandse komaf, en dat dit dus extra
aandacht vraagt.
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2

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP: VERHUUR & HORECA

DNR is een ondernemend theater en verdient meer dan 60% van haar inkomsten zelf met recettes,
verhuur en horeca. Verhuuropbrengsen zijn de grootste bron van inkomsten voor DNR, op subsidies
na. Culturele en zakelijke verhuur zorgen tevens voor een belangrijk deel van de horecainkomsten.
De grote zaal van DNR is vanwege haar omvang van 380 stoelen een gewilde huurlocatie voor zowel
culturele als zakelijke partners omdat (kleine) middenzalen 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 programma ook in
groepjes uit elkaar kan gaan.
In 2016 zijn de huurinkomsten in het derde jaar op rij toegenomen. De totale inkomsten uit verhuur
zijn met 6% gestegen naar € 176.279 in 2016. De verdeling tussen culturele en zakelijke verhuur is
flexibel en (gedeeltelijk) afhankelijk van vraag en aanbod. Het voordeel van zakelijke verhuur is dat
dit door een externe partij wordt georganiseerd en uitgevoerd, en geen belasting geeft voor de
(vrijwilligers)organisatie. Culturele verhuur krijgt voorrang als het de programmering aanvult en
nieuwe doelgroepen in het theater binnenhaalt. Als we kijken naar aantallen verhuringen, dan is de
verhouding culturele versus zakelijke verhuur in 2016 ongeveer 5:1. Wat betreft inkomsten is dat 3:1.
Gezien de financieel kwetsbare positie van DNR is het noodzakelijk de komende jaren de focus te
richten op het structureel verbeteren van de verdiencapaciteit, zonder dat dit extra belasting voor de
kleine basisorganisatie met zich meebrengt. Voor de verhuur betekent dit dat een verdere toename
van de zakelijke verhuur gewenst is. Dit zal mogelijk ten koste van de capaciteit voor culturele
verhuur zijn. Om de inkomsten te verhogen wil DNR komende jaren ook een beroep doen op de
steun van sympathisanten, buurtbewoners, liefhebbers en kunstenaars in de buurt. Eind 2016 is DNR
daarom begonnen met de inventarisatie van de mogelijkheden voor een vriendenkring en een actief
kunstenaarscollectief.

3

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

De personeelsorganisatie van DNR bestaat uit een klein betaald kernteam, dat wordt ondersteund
door een grote groep van meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou het
theater niet kunnen bestaan. Hoewel er in drie jaar tijd door alle medewerkers een geweldige prestatie is geleverd is er bij de betaalde medewerkers sprake geweest van overbelasting en (te) bescheiden honorering.
Bij de samenstelling van de vrijwilligers is een verschuiving te zien van hoogopgeleide vrijwilligers
naar steeds meer vrijwilligers met een ‘rugzakje’ die via welzijnsorganisaties bij DNR aankloppen.
Zowel het kernteam als de vrijwilligersorganisatie is in de afgelopen drie jaar organisch gegroeid. Nu
de organisatie in een nieuwe fase is gekomen, is het noodzakelijk om een professionaliseringslag te
maken in de personeelsorganisatie en vrijwilligersorganisatie. Hier is in 2016 een start mee gemaakt.
Het betaalde kernteam van DNR bestaat vrijwel uitsluitend uit parttime medewerkers, waarvan het
grootste deel in zzp-verband. De totale personele bezetting bleef in 2016 stabiel met 6,1 fte aan betaalde medewerkers. Eind 2016 hadden vier medewerkers een arbeidsovereenkomst, en werkten
acht medewerkers op basis van een zzp-overeenkomst. Daarnaast wordt er voor uitvoering van
techniek bij voorstellingen gewerkt met een pool van zzp-technici.
In 2016 is gestart met een noodzakelijke professionalisering van de personeelsorganisatie door een
duidelijke verantwoordings- en beloningsstructuur vast te leggen. Dit heeft in december 2016 geresulteerd in een personeelsplan waarin functiegebouw, functieomschrijvingen, arbeidsvoorwaarden,
9

regels omtrent verzuim en ziekte, werving en talentontwikkeling zijn beschreven. In het kader van de
Wet Dba en goed werkgeverschap worden directie en teamleiders vanaf 2017 een arbeidsovereenkomst aangeboden. Voor de hoogte van salarissen wordt gekeken naar de CAO podia. Het personeelsplan is een ontwikkelmodel, en geeft aan waar DNR in beginsel naar toe wil in de periode 20172020.

3.1

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

In 2016 waren 105 vrijwilligers actief bij DNR. DNR is er trots op met zoveel vrijwilligers te kunnen
werken. Het merendeel van de vrijwilligers is afkomstig uit de stadsdelen Segbroek (en omgeving), en
Centrum. De groep vrijwilligers is enorm divers: van jong tot oud, uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers
met psychische of andere problemen tot vrijwilligers met pensioen op zoek naar een dagbesteding.
Een groot deel werkt als vrijwilliger om meer dagstructuur te krijgen, (opnieuw) ervaring op te doen
in het arbeidsproces of om nieuwe contacten op te doen. Zo heeft de organisatie al een groot aantal
vrijwilligers op zien bloeien achter de bar bij de horeca: van onzekere dame naar stralende gastvrouw tot duizendpoot die overal inzetbaar is.
De vrijwilligers zijn in alle facetten van het theaterbedrijf werkzaam; bij productie van voorstellingen, achter de bar of in de tearoom, bij
het schoonhouden en onderhouden van het
gebouw, achter de kassa en bij publiciteit. De
vrijwilligers werken in teams, aangestuurd door
de (betaalde) teamleider. DNR traint de vrijwilligers waar nodig (bijvoorbeeld met BHV cursussen voor de bedrijfsleiders of kabelcursussen voor de vrijwillige technici) om hen voor te
bereiden op de werkzaamheden.
Van de 105 vrijwilligers is een harde kern van ongeveer 40 personen zeer actief, op (twee)wekelijkse
of soms zelfs dagelijkse basis. De in- en uitstroom van vrijwilligers buiten deze kerngroep ligt hoog: in
het verslagjaar werden in totaal 43 nieuwe vrijwilligers aangenomen en er stroomden 46 vrijwilligers
uit. Gemiddeld waren de vrijwilligers die uitstroomden acht maanden actief.
De grootste groep vrijwilligers is te vinden bij de horeca: circa 40. De meeste uitstroom vond in 2016
daar ook plaats: 23 personen. Uit een enquête eind 2016 blijkt dat deze vrijwilligers gemiddeld binnen vier maanden stopten, omdat de werkzaamheden niet passend waren. Naar aanleiding hiervan
gaat de vrijwilligerscoördinator verbetering aanbrengen in de werving- en selectieprocedure. Zes
personen zijn als vrijwilliger gestopt omdat zij zijn doorgestroomd naar betaald werk, iets waar DNR
als vrijwilligersorganisatie trots op is.
DNR is in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers: in totaal vervullen vrijwilligers 8 fte aan werk. Het
wordt echter een steeds grotere uitdaging om de juiste nieuwe vrijwilligers te werven, in te werken
en te begeleiden. Dit samen met de toename van aanmeldingen van vrijwilligers met ‘een rugzakje’
vraagt om meer structuur en coördinatie.
In 2016 is projectsubsidie aangevraagd bij de Gemeente Den Haag (regeling ‘Stimulering vrijwillige
inzet’) en Fonds1818 om het vrijwilligersbeleid te professionaliseren. De subsidie ‘Stimulering vrijwillige inzet’ is aangewend voor trainingen voor vrijwilligers en de teamleiders. Daarnaast is de vrijwilligerscoördinator gestart met de studie Innovatief vrijwilligersmanagement aan de HKU, en is de
interne communicatie met de vrijwilligers verbeterd door aanpassingen van het Rooster (een roostering tool waarmee vrijwilligers zichzelf voor evenementen en diensten kunnen inroosteren). Voor het
wervingstraject zijn nieuwe flyers ontworpen en verspreid.
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De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers,
de communicatie met de vrijwilligers, het onderhouden van het Rooster, het houden van vergaderingen en bijeenkomsten en begeleiding van de introductiebijeenkomsten. Ook organiseert zij diverse
trainingen; bijvoorbeeld op gebied van gastvrijheid, omgaan met bijzondere vrijwilligers, omgaan
met agressie en training in feedback geven. Tot slot voert de vrijwilligerscoördinator met de desbetreffende teamleider voortgangsgesprekken met individuele vrijwilligers. Kortom: een onmisbare
functie voor een organisatie als DNR.
De andere kant van de medaille van het werken met vrijwilligers met specifieke problematieken of
achterstanden, is dat dit in sommige gevallen gevolgen heeft voor kwaliteit of de snelheid van de
dienstverlening. DNR is er zich van bewust dat dit beter gecommuniceerd kan en moet worden, om
de verwachtingen van huurders en bezoekers in lijn te brengen met wat er geboden kan worden.

3.2

MARKETING EN PUBLICITEIT

In 2016 heeft DNR als Cultuuranker nadrukkelijk
ingezet op publiciteit in het eigen stadsdeel. Via
verspreidingsbureaus wordt publiciteitsmateriaal
verspreid in het stadsdeel, en DNR is daarnaast
zichtbaar in het huis-aan-huisblad De Konkreet
(oplage 10.000). Vrijwilligers van DNR verspreiden
de tweemaandelijkse programma-ladder in winkels, het stadsdeelkantoor, de bibliotheek en
dans- en muziekscholen in de wijk. Tevens is door
samenwerking met Segbroek-TV de programmering van DNR in 2016 te zien op de digitale muurkrant van de wijk. DNR is regelmatig te zien in de
lokale en regionale pers dankzij contacten met
o.a. De Posthoorn, Den Haag Centraal, expat kranten, het AD, Den Haag FM en Omroep West. Het
betreft hier bijna uitsluitend free publicity. Uit
kostenoverwegingen is DNR terughoudend in het
adverteren in gedrukte media.
In november 2016 is We Are Public (WAP), de
kortingspas voor cultuurliefhebbers, naar Den
Haag gekomen. DNR is hierbij aangesloten als
aanbieder, en voorstellingen van DNR worden
zeer regelmatig in het aanbod van WAP opgenomen. In november werd in DNR de introductie
van WAP in Den Haag gevierd.
DNR blijft ook komend jaar met We Are Public samenwerken. Er blijkt groot animo voor de pas en
voor onze programmering. Per maand komen er rond de 60 bezoekers via WAP bij DNR naar een
voorstelling.
Met andere podia in de stad wordt op het gebeid van publiciteit samengewerkt in de Marketingkamer, het overleg van alle marketeers van de Haagse podia. De teamleider publiciteit was in 2016
voorzitter van het marketingoverleg van de Cultuurankers. Hierin wordt de gezamenlijke publiciteit
van de ankers voor Krokuskabaal en het UIT Festival gepland.
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In 2016 is een stijging te zien in het aantal gebruikers van de website en volgers op social media. De
toename in het bezoek van de website is deels te verklaren door een nieuw prijsbeleid dat in 2016 is
ingezet, waarbij online kaarten goedkoper zijn dan aan de kassa. Effectieve betaalde campagnes op
Facebook leiden tot een stijging van 28% in het aantal volgers op Facebook, een belangrijk kanaal
voor publiciteit van voorstellingen. In 2016 is het nog niet mogelijk om het exacte resultaat van de
Facebookadvertenties in termen van kaartverkoop te meten. In 2017 zal dit naar verwachting wel
mogelijk worden. Via de muurkrant is DNR zichtbaar op Segbroek TV, dat via lokale kanalen te zien is
op TV en schermen in de buurt en de stad.
2015
46.000
70.000
9.000
2.297
646
0

Unieke bezoekers website
Website bekeken
Abonnees maandelijkse nieuwsbrief
Facebook 'vrienden'
Twitter
Instagram (start 2016)

3.4

2016
51.500
82.500
8.750
3.199
715
116

FONDSWERVING EN PROJECTSUBSIDIES

De fondswerving in 2016 was gericht op projectsubsidies t.b.v. programmering, een parttime
vrijwilligers coördinator en op trainingen voor het
team en vrijwilligers. In 2016 is voor projecten bij
de gemeente € 20.749 en bij overige fondsen een
bedrag van in totaal € 49.565 aangevraagd en
toegekend, in totaal € 70.314 (zie pagina 11 van
de jaarrekening).
Met het geld werden onderstaande projecten
gerealiseerd:
-

-

Versterking vrijwilligersorganisatie: Subsidie Stimulering Vrijwillige Inzet, Gemeente Den
Haag. 100 vrijwilligers, medewerkers en de vrijwilligerscoördinator van DNR volgden diverse
trainingen en opleidingen, verbetering interne communicatiemiddelen en roosteringtools.
Versterking vrijwilligersorganisatie: parttime vrijwilligers coördinator 2016/2017: Fonds 1818
Festival Sounds of Silence II, 2016: Culturele Projecten Den Haag
zeven films met livemuziek, vier randprogramma’s, 58 muzikanten, 468 bezoekers
Palestinorama! 2016: Fonds 1818
vier films, vijf randprogramma’s, zes artiesten, 500 bezoekers
Spotlight Romania, II 2016: Fonds 1818
vijf films, drie randprogramma’s, negen artiesten, 338 bezoekers, 1 ambassadeur
ABCD en ‘ Zand en Veen’, 2015/2016: Fonds 1818, Stadsdeel Segbroek, Pr.B. Cultuurfonds
drie presentaties, vijf voorstellingen, vijf makers, tien spelers, 597 bezoekers
Het Beste uit de Buurt 2016/2017: Fonds 1818 en Cultuurschakel
In 2016: vier open podia, 40 deelnemers, 15 professionele coaches & juryleden uit de buurt,
1 finale, 15 finalisten, 200 bezoekers. Het vervolg van Het Beste uit de Buurt Alles Kids! voor
kinderen van 8-12 jaar vindt plaats van februari-april 2017.
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