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Wij zijn VSCD: netwerkorganisatie in crisistijd. 
  2020 beloofde een mooi jaar te worden. Uit de TAS prognose kwam een 

voorspelling van een stijgende lijn van bezoekers en voorstellingen. Maar het 
liep anders. Vanaf 12 maart gingen alle deuren dicht. In het jaarverslag van 2020 
laten we daarom de leden zelf aan het woord over dit bewogen jaar. 

Hoe verging het regiovoorzitters Irene Pronk en Dries Floris? Direct 
vanaf de start werden de banden met het bureau aangehaald. Dat we als 
branchevereniging een belangrijke speler zijn in de sector, besprak Vincent 
Kouters met Gea Zantinge,  Siebe Weide en ondergetekende.  
Dat we ook hulp van buiten nodig hadden om de gevolgen van de crisis voor 
zowel de podia als de producenten te bedwingen, lezen we in het verhaal van 
bruggenbouwer Henk Scholten.  

Hoe ging het met Janneke Starink die met haar podium in zwaar weer 
terechtkwam en bijna omviel. Of met Jan Wouda die direct in actie 
kwam en een Covid-protocol opzette dat uitging van o.m. ventilatie en 
afscheidingsschotten. Jeroen Bartelse hield een dagboek bij en wij mochten 

enkele stukken delen.   
Door de crisis werd de meerwaarde van onze vereniging duidelijk. Dat bleek 
ook uit de 13 nieuwe leden. Vier van hen vertellen waarom ze zich aansloten.    

Hoe ging het met de makers? Wij vroegen het enkele genomineerden van 
VSCD-theaterprijzen en enkele prijswinnaars van 2019. En hoe beleef je als 
juryvoorzitter een seizoen als er geen prijzen kunnen worden uitgereikt. 
Daarover spraken we juryvoorzitter Dans, Rob van Steen.  

Natuurlijk staat er in dit jaarverslag 2020 een uitgebreid jaaroverzicht. Ook 
vind je een beschrijving van de organisatie; de vele werkgroepen (vast of 
tijdelijk). En we geven een overzicht van de berichtgeving over de VSCD in de 
media.  
Bovenal willen we dit voorwoord benutten om jullie te bedanken voor het 
vertrouwen en de grote inzet om samen deze crisis te boven te komen!

Gabbi Mesters, directeur VSCD en WNP

VSCD 2020
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Bestuur aan het woord

‘Een knap staaltje collegialiteit.’
  Waar we medio maart van vorig jaar in terechtkwamen, zal ons nog lang 

heugen. Vele jaren na nu zullen we elkaar nog de vraag stellen; ‘Weet jij nog 
waar je was op donderdag 12 maart om 15.00 uur?’ Het was het moment waarop 
Rutte zijn persconferentie hield en de meeste podia en theaters diezelfde dag 
(sommigen een dag later) hun deuren sloten.
 
Terugkijkend mogen we vooral trots zijn op wat er vanuit de 
podiumkunstensector in beweging is gekomen. De wijze waarop de 
concertzalen en theaters elk op hun eigen manier contact hielden met hun 
publiek, een streaming platform boden voor artiesten, online activiteiten 
organiseerden zoals festivals, talkshows en debatten. Daarmee leverden de podia 
een forse bijdrage aan het mentaal welbevinden van ons publiek; van iedereen 
dus …

Als VSCD brachten we ondertussen de geleden schade onder onze leden in kaart 
en namen we het initiatief om samen met andere brancheverenigingen op te 

trekken richting de politiek. Dat heeft de podiumkunstensector in de vorm van 
verschillende generieke maar zeker ook sectorspecifieke steunmaatregelen (via 
het Fonds Podiumkunsten en vooral ook via de gemeentes) geweldig geholpen. 
Maar misschien wel het belangrijkste werk werd verricht in de Commissie van 
Wijzen, en later de Commissie Scholten, waarin we samen met NAPK, VVTP 
en VVP kwamen tot afspraken over de omgang met, en schaderegeling voor, 
verplaatste of geannuleerde shows. Een knap staaltje collegialiteit waarin we 
vanuit een gedeeld belang het programma-aanbod zo goed en zo kwaad als dat 
kon overeind hielden.
 
En ook al is de crisis nog niet voorbij, we kunnen weer vooruitkijken! Dat doen we 
samen, de podia en de makers omdat we weten dat we niet zonder elkaar kunnen 
en in de toekomst elkaar meer dan ooit nodig hebben.

Gea Zantinge, voorzitter
Leontien Wiering, secretaris
Arjen Berendse, penningmeester

VSCD 2020

Harry de Bruin, algemeen bestuurslid  
Alex Kühne, algemeen bestuurslid 
Joery Wilbers, algemeen bestuurslid
Wiebren Buma, algemeen bestuurslid  
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  We brachten de nood onder de podia steeds tijdig in kaart en 
onder de aandacht van de media en de politiek. 

 We spraken met NAPK, VVTP en VVP af hoe de schade 
onderling te verdelen en onder welke condities bespeling mogelijk is.

 We lobbyden succesvol voor goede steun vanuit rijk, 
provincie en gemeenten: huurkorting niet in mindering op NOW; 
verlenging besteding FPK-middelen naar 2021; verdeling 2e steunpakket 
over alle gemeenten i.p.v. 25 podia via FPK.

 We zochten volop naar versoepeling: stelden 1,5 meter 
protocol op, pleitten voor versoepeling, lobbyden voor een betere 
Routekaart en werkten mee aan de Fieldlab evenementen.

 We hebben, mede door de coronacrisis, korte lijnen tussen 
bureau, regio en podia. Er is sprake van een eenheid en 
gezamenlijk belang. Het aantal leden is gegroeid met 10%.  

Enkele successen uitgelicht

Fieldlab Noord Hollands Dagblad, fotograaf: Ferdy Damman

5



Jaaroverzicht

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september
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januari
  Nieuwe website    vscd.nl
   Bijeenkomst Sustainability Development Goals Parktheater Eindhoven
   Nieuwjaarsborrel met NAPK en VVTP in TivoliVredenburg
  Regio bijeenkomst ZeBraLim, Cacaofabriek Helmond
  Nationaal Theaterweekend      
   Overleg juryvoorzitters VSCD-theaterprijzen

  Werkgroep  TAS
   Overleg mantelovereenkomst VVTP & VSCD 
   Rapport ‘Gevolgen van de toepassing van de Fair 

Practice Code’ 
   Reactie VSCD aan de vaste Kamercommissie OCW   
   Oproep Federatie Cultuur (FC) aan Tweede Kamer 
om eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering in de 
cultuursector mogelijk te maken   

10
18
20
22

24 -26
31

11
19
19

20
27

februari

link naar een webpagina
lees meer
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maart
  Kabinet publiceert een noodpakket voor banen en economie. 

Deze generieke maatregelen kunnen voor culturele instellingen al 
enige verlichting brengen

  Overleg VSCD en VVP met VVTP, NAPK en VvNO over reeds verkochte 
kaarten  

 Regiobijeenkomst SOS, Stadstheater Arnhem
 Grote bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden
 Regio bijeenkomst NSD, Oosterpoort Groningen
 Brief van minister van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer  
 Q&A werkgeverszaken en corona i.s.m. Stadhouders advocaten.
 Reactie VSCD op Kamerbrief Van Engelshoven 
  Culturele en creatieve sector roept kabinet op tot overbruggings- en 

garantiefonds  

17

19

19
24
25
27
27
28
30

8
   Soirée Fair Practice Lokale Overheden
  Algemeen Overleg  Fair Practice, Tweede Kamer
  Excursie sectie Concertgebouwen naar Parijs
  TAS taart voor Theater de Hofnar      
   Noord-Brabant neemt maatregelen in verband met corona     
  Nederlandse regering kondigt ingrijpende maatregelen aan  

om de verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan
 VSCD start Corona crisisteam
 Sluiting theaters
  Formatie van onderhandelingsdelegatie VSCD voor overleg met 

producenten over een compensatieregeling     

3
4

4-5
10
10
12

12
13
16



april 10
15
16
16

21
23

24
29
30

 Oproep VSCD en VVP voor overheidssteun  
 Extra steun overheid voor culturele sector: € 300 miljoen euro  
 Reactie VSCD op extra steun overheid  
   Intentieovereenkomst getekend door podia (VSCD en VVP) 

en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) voor verdeling schade door 
coronacrisis

   Verlenging sluiting theaters tot 20 mei
   Werkgroep VNG Lobby vraagt leden om in actie te komen richting 

provinciale en lokale overheid
  Start Werkgroep 1,5 meterprotocol
  Interview Gabbi Mesters EenVandaag
   Podia en producenten schakelen Commissie van Wijzen in voor advies 

over de schade die is ontstaan als gevolg van de sluiting van theaters en 
concertzalen  

  Informeel sectoroverleg met minister van Engelshoven  
  Start Coronacrisis Communicatieteam 
  VSCD regio Randstad wordt (voorlopig) opgedeeld in drie provincies 
 NOW-regeling ingevoerd 
 Start Werkgroep VNG Lobby
 Start campagne Bewaar je ticket, geniet later  

2
2
3
6
7
9
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  Culturele instellingen mogen weer open: 30 personen per zaal 
  Protocol Heropening Theaters en Concertzalen goedgekeurd  
 Brief Federatie Cultuur naar Tweede Kamer 

1
3

20juni

mei
  VSCD in Telegraaf ‘Licht dooft in de theaters’  
  Financiële schade voor podia berekend door Berenschot 
 Protocol Heropening theaters en concertzalen voor goedkeuring naar Ministerie OCW 
 Aankondiging: dit jaar geen VSCD-theaterprijzen  
 Lancering campagnespot Bewaar je ticket 
 ALV
 Advies Commissie van Wijzen door podia en producenten overgenomen  
  Ministerie van OCW maakt lijst bekend van de cruciale, regionale podia die aanspraak kunnen maken op de 

middelen binnen de 300 miljoen euro  
 Reactie VSCD op verdeling steungelden Ministerie OCW  
 7 dagen lang Cultuur in actie  

6
6

15
18
23
25
26
27

28
28
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juli
  Geen maximum voor bezoekersaantal mits 1,5 meterregel wordt aangehouden 
  VSCD-bestuurslid Joery Wilbers op BNR radio over de situatie van de podia 
  Brief VSCD naar staatssecretaris van Financiën J.A. Vijlbrief over het gelijkstellen van het btw-tarief voor reguliere 

voorstellingen en livestreams
 Podiumkunsten Alliantie stelt visiedocument samen voor programmacommissies politieke partijen 
 Alliantie van Evenementenbouwers opgericht 

  Reactie VSCD op verdeling meerjarige subsidies door 
het Fonds Podiumkunsten (FPK) en Amsterdams Fonds 
voor de Kunsten (AFK)

  Start campagne #SoundOfSilence van Alliantie van 
Evenementenbouwers 

 Extra ondersteuning voor culturele sector 

6

17

28

1
6
7

14
24

augustus
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/culturele-sector-krijgt-extra-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/culturele-sector-krijgt-extra-ondersteuning
https://www.welingelichtekringen.nl/anp/cultuursector-blij-met-coronasteun-maar-juicht-niet-te-vroeg


september

oktober

  Nominaties Dansprijzen voor seizoen 2019/2020 bekendgemaakt tijdens de Avond van de 
Nederlandse Dans  

  Bureau VSCD verhuist naar A Lab in Amsterdam Noord
 Schade uitvraag 2020 en verwachtingen 2021 via lightversie TAS 
 Evenementensector presenteert plan aan kabinet 
  Het gros van de Veiligheidsregio’s heeft op enigerlei wijze ontheffing verleend. Ook al is dat vaak voor 

een beperkt aantal podia en in de meeste gevallen tot max. 250 personen
  Persconferentie kondigt gedeeltelijke lock down af vanaf 14 oktober. Theaters blijven open met een 

maximum aantal personen van 30
 VSCD in Telegraaf ‘Verloren theaterseizoen’ 
 Routekaart biedt geen perspectief volgens Podiumkunstenalliantie 
  Kabinet komt met derde corona steunpakket met o.a. € 40 miljoen voor vrije theaterproducenten. 

1

1
1
7
9

14

16
16
26oktober

  Start V-tickets bij tientallen podia  
  Nominaties Toneelprijzen bekend gemaakt op slotavond Nederlands Theater Festival 
 Pleidooi VSCD voor versoepeling 1,5 meterregel 
 Adviesvraag over 2e helft seizoen aan werkgroep Scholten 
  Brief vanuit de Taskforce Culturele en Creatieve sector, namens de podia en bioscopen, naar 

het Veiligheidsberaad met de vraag om landelijk vrijstelling te verlenen voor geplaceerde 
voorstellingen

 Kabinet kondigt strengere maatregelen af 

1
13
15
16
29

29
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  Nieuwe beperkingen vanuit het Kabinet tot 19 november 
  Analyse schadecijfers door Strategies in Regulated Markets 
 Kabinetstoezegging fieldlabs evenementen
  Kamerbrief van minister van Engelshoven (OCW) over de uitwerking van de maatregelen wat  

betreft het tweede specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector van €482 miljoen 
  Nieuwe routekaart Cultuur opgesteld door VSCD en Taskforce Cultuur 
 ALV over coronacrisis, presentatie branchegegevens en fusie WNP
    Winnaars VSCD-Cabaretprijzen 2019 gefotografeerd door  

Maarten Corbijn alias Corb!no 

december

november

  Iedereen vanaf 13 jaar moet een mondkapje dragen waar dat verplicht is, waaronder podia  
  Brief naar het Veiligheidsberaad over versoepeling groepsgrootte tijdens feestdagen 
 Motie van den Hul aangenomen   
 Start actie ‘The show must go on’ van de Alliantie Evenementenbouwers 
  Kabinet kondigt Fieldlabs aan als gecontroleerde experimenten met publiek bij 

sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Gedeeltelijke lock down blijft 
gehandhaafd, ook tijdens de feestdagen

  Lock down. De aangescherpte maatregelen, waaronder de sluiting van theaters en 
concertzalen, gelden vanaf 15 december tot en met 19 januari  2021

  Minister Van Engelshoven stuurt het advies ‘Onderweg naar overmorgen’ van de Raad voor 
Cultuur naar de Tweede Kamer. Het advies geeft oplossingen voor de gevolgen van de 
corona-uitbraak voor de culturele sector 

  Kerstgroet van Bureau VSCD

4
12
13
16

18
23
30
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‘De crisis heeft het belang van de vereniging weer  
voor het voetlicht gebracht en we kregen er 13 leden bij.’
Gabbi Mesters

‘We hebben succesvol gelobbyd. We hebben extra geld gekregen.  
We hebben een prima voucherregeling. We hebben afspraken kunnen maken 
met andere branches. Ik vind dat vrij concreet.’ 
Gea Zantinge

‘In 45 jaar heb ik nog nooit zoiets 
meegemaakt.’
Henk Scholten

‘Je mag echt wat verwachten van de 
VSCD de komende tijd en ik zie het 
nog gebeuren ook.’ 
Siebe Weide

‘Nu spelen we kort op de bal en 
ik hoop dat we straks tijd en 
ruimte nemen om de diepte in 
te gaan.’ 
Irene Pronk

‘Als er een tijd was voor een 
brancheclub, dan is het nu!’
Dries Floris

‘Kijk strijdvaardiger naar de 
ontwikkelingen.’
Jan Wouda

Belangenbehartiging

14



‘Mijn eerste gedachte was dat de voorzitters uit alle regio’s meteen bij elkaar moesten 
komen. We moesten een moment van ordening hebben in deze chaos.’
Gabbi Mesters

   2020 was een bewogen jaar, waarin de VSCD 

zichzelf opnieuw uitvond. Door de pandemie en 

de daaropvolgende maatregelen ontpopte de 

branchevereniging zich als een belangwekkende 

speler in de sector. In dit gesprek kijken directeur 

Gabbi Mesters, waarnemend directeur Siebe Weide 

en voorzitter van het bestuur Gea Zantinge terug op 

2020. 

Het was een donderdagmiddag. Op 12 maart 2020 

kondigde de regering een pakket maatregelen aan 

dat de snelle verspreiding van het coronavirus in 

Nederland moest tegengaan. Daarmee was de eerste 

lockdown van kracht. Ook het cultuurleven kwam stil 

te liggen. Podia moesten sluiten. Voorstellingen en 

concerten konden ineens niet meer gespeeld worden. 

Podiumkunstenaars zaten noodgedwongen thuis. Het 

werd opeens heel stil.

Bij de Vereniging van Schouwburgen en 

Concertgebouwdirecties (VSCD) werd het opeens 

heel druk. Er leefden vele vragen onder de leden van 

de branchevereniging van podia in Nederland. Welke 

maatregelen golden voor hen? Wat moesten ze doen 

met al de voorstellingen en concerten die niet gespeeld 

konden worden? Wat communiceerden ze naar de 

mensen die al een kaartje hadden gekocht? Wie 

ging dit allemaal betalen? Het was alle hens aan 

dek voor de vereniging, die het drukste jaar ooit 

beleefde en daarmee weer het belang van haar 

werk bevestigd zag.

In dit artikel kijken we met directeur Gabbi Mesters, 

waarnemend directeur Siebe Weide en voorzitter 

van het bestuur Gea Zantinge terug op dit bewogen 

jaar voor de VSCD. Hoe beleefden zij 2020?

Pizza’s

Gabbi Mesters weet nog precies waar ze was, toen 

die eerste persconferentie met Mark Rutte werd 

uitgezonden: op het kantoor van de VSCD. ‘Vanaf dat 

moment kan ik me geen vrij moment meer herinneren,’ 

zegt ze. ‘Het was een groot voortstuwend circus.’

Informatie, dat was waar in alle chaos de meeste 
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behoefte aan was. ‘Mijn eerste gedachte was dat de 

voorzitters uit alle regio’s meteen bij elkaar moesten 

komen. We moesten een moment van ordening hebben 

in deze chaos. Wat waren de vragen en behoeftes 

van onze leden op dat moment? Als we dat konden 

inventariseren, konden we aan de slag.’

De VSCD organiseerde diezelfde avond nog een 

bijeenkomst in Utrecht. Er werd een ongelofelijke 

hoeveelheid pizza’s besteld en ze gingen aan de slag. 

Mesters: ‘Alle voorzitters zijn toen meteen gekomen. De 

vraag die voorlag was: wat betekent dit voor ons allemaal? 

En wat moeten we voor onze leden gaan bedenken?  

Er waren toen ook al aankondigingen van eventuele 

financiële maatregelen. We moeten gaan inventariseren 

waar de podia aanspraak op konden maken. En hoe 

moesten ze zich verhouden tot de producenten en 

makers?’

Alles werd in kaart gebracht. Diezelfde nacht hebben 

Mesters en de communicatie-afdeling een nieuwsbrief 

geschreven en verstuurd met alle informatie die toen 

voorhanden was. Er werd een crisisteam ingericht, en 

vanaf dat moment vond er dagelijks overleg plaats over 

de situatie, zoals die zich ontwikkelde.

Siebe Weide werd aangetrokken als adviseur om 

te helpen bij al het extra werk dat de coronacrisis 

opleverde. Vanaf juni verving hij als waarnemend 

directeur Mesters, die vanwege het overlijden van haar 

man haar functie een groot deel van het jaar moest 

neerleggen. 

Ongelooflijke spanning

Het voornaamste knelpunt dat het crisisteam in 

die eerste weken zag ontstaan, was de verdeling van 

de schade. Vertegenwoordigers van de podia en de 

producenten zagen elkaar twee keer per week onder 

leiding van Ruben Maes. Er werd gesproken over 

bespelingsvoorwaarden, alternatieve financieringen 

en schadeafhandeling. Hieruit volgde een advies, maar 

dat was al snel weer achterhaald, vanwege het tempo 

waarmee nieuwe maatregelen werden afgekondigd.  

Mesters: ‘We merkten dat het moeilijk was om iets te 

bereiken, omdat iedereen onder ongelofelijke spanning 

leefde. De producenten wilden gecompenseerd worden 

‘Het idee kwam om ‘op een 
hoger plan’ te gaan zitten. 
Dat werd de Commissie van 
Wijzen.’ 
Gabbi Mesters



door de podia. Die hadden immers het geld op de 

bank staan van de reeds verkochte kaartjes. Ze vonden 

dat ze daar aanspraak op maakten, omdat het hun 

voorstellingen waren. Omdat er paniek heerste, ging de 

communicatie er soms heftig aan toe. De podia hadden 

toen nog geen uitzicht op compensatie en wilden eerst 

de regelingen afwachten. Bovendien was het geld voor 

die kaartjes natuurlijk ook niet van die podia, maar 

van de bezoekers. De podia moesten dat eigenlijk 

teruggeven.’

Daarop kwam het idee om ‘op een hoger plan te gaan 

zitten’, zegt Mesters. Dat werd de Commissie van Wijzen 

o.l.v. Ila Kasem. Die bestond naast hem uit een aantal 

mensen uit het veld en een aantal onafhankelijken, 

waaronder een jurist, accountant en een schade-expert. 

‘De afspraak was: wat hier uitkomt kan nadelig zijn 

voor de producenten of voor de podia, maar we gaan 

het sowieso omarmen. Niemand gaat straks helemaal 

tevreden zijn, maar we moeten er collectief uitkomen.’ 

Pittig advies 

Dat lukte. Er kwam een advies aan de 

brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en 

producenten (NAPK, VvNO en VVTP), waarin werd 

benadrukt dat solidariteit binnen de keten van belang 

is. Ook adviseerde de commissie dat er een vergoeding 

komt van podia aan de vrije theaterproducenten via 

een vaste verdeelsleutel. Weide: ‘Dat was voor onze 

achterban best een pittig advies, dat de podia moesten 

bijdragen aan producenten. Maar het mooie is dat het 

werd aanvaard en dat er uitvoering aan werd gegeven. 

Het advies erkende dat niemand er alleen voor staat, 

maar dat we met zijn alle een bedrijfstak zijn. Je 

kunt wel een podium willen zijn, maar als er niks op 

dat podium staat, ben je niks waard. Dat gevoel van 

gemeenschappelijkheid, hoe lastig het ook tot stand 

kwam, dat was manifest.’

Dit advies legde de basis voor een 

samenwerkingsverband dat gedurende de crisis verder 

uitgediept is in diverse werkgroepen en commissies. 

De crisis bracht ons dichter bij elkaar, zegt Weide. 

‘De tegengestelde belangen werden overstegen. De 

gedeelde belangen waren groter.’

‘De tegengestelde belangen 
werden overstegen. De 

gedeelde belangen waren 
groter.’ 

Siebe Weide
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Lobbyen

Feit bleef dat er ook bij de podia veel te weinig geld was 

om de eigen organisatie overeind te houden, laat staan 

de producenten te compenseren. Dat was het tweede 

voornaamste belang van de VSCD in die tijd: de podia 

overeind houden. Dat betekende lobbyen. 

Mesters en Weide zijn met de cijfers aan de slag gegaan. 

Mesters: ‘Om te weten wat er nodig is, moet je weten 

wat de tekorten zijn. Die heeft een groepje leden 

samen met Berenschot geïnventariseerd. We maakten 

voorbeeldbrieven voor steun aan podia om te sturen naar 

gemeenten en provincies.’

Gea Zantinge nam ondertussen deel aan de Taskforce 

Cultuur. Dit samenwerkingsverband van de koepels werd 

opgericht door Kunsten ’92 en inventariseerde de financiële 

schade op korte en langere termijn en ontwikkelde 

voorstellen voor de ondersteuning van de cultuursector. 

De resultaten werden onder de aandacht gebracht bij 

ministers en cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer.

‘Onze voornaamste zorg was dat het hele ecosysteem 

van makers en podia overeind blijft,’ zegt Zantinge. ‘We 

hadden meerdere lobby’s lopen. De eerste ging over de 

afhandeling van ticketgelden. Dat ging in samenspraak 

met de Autoriteit Consument en Markt. De afspraak 

werd dat tickets werden omgezet in vouchers met 

een bepaalde geldigheidsduur. Er was ook een lobby 

voor de verruiming van subsidiegelden, oftewel extra 

noodsteun, want de algemene maatregelen, zoals de 

NOW en de TOZO, waren niet voldoende. Die kwam 

er in de vorm van een steunpakket van 300 miljoen en 

later nog eens 482 miljoen.’

Heropening 

Ook maakte de Taskforce zich met haar 

lobbyactiviteiten hard voor een ordentelijke 

heropening van onder andere de podia. Zantinge: 

‘Eerst hebben we ons ontzettend met die routekaart 

lopen bemoeien. Daarvoor bedachten we verschillende 

scenario’s. We wilden vooral voorkomen dat de 

culturele sector als één van de laatsten aan de beurt 

kwamen voor heropening.’

Daarnaast heeft de VSCD zich in de zomer ingezet voor 

‘Onze voornaamste zorg was dat 
het hele ecosysteem van makers 

en podia overeind blijft.’ 
Gea Zantinge
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het schrappen van de maatregel dat alle podia, hoe groot 

ook, maximaal 100 man mochten ontvangen. Later kwam 

de maatregel dat toeschouwers te allen tijde op 1,5 meter 

afstand van elkaar moesten konden zitten. Hiermee kon 

de capaciteit van grotere schouwburgen en concertzalen 

vergroot worden. 

Uiteindelijk heeft het niet mogen baten, omdat alles 

tegen het einde van het jaar toch weer dicht moest. 

Zantinge: ‘Dat zag niemand in de zomer van 2020 

aankomen. De cultuursector heeft zich in die periode 

juist heel goed gedragen. Er waren scherpe protocollen. 

Alles werd uitstekend nageleefd. Er was geen enkele 

besmetting in een theater geregistreerd. En toch moesten 

we samen met de horeca weer dicht. Dat was zuur, maar 

in het licht van de toegenomen ziekenhuisopnames wel 

begrijpelijk.’ Vanaf dat moment richtte de lobby zich op 

de zogenaamde Fieldlab-evenementen, praktijktesten 

die uiteindelijk pas in 2021 doorgang konden vinden.

Vereende krachten 

Mesters, Weide en Zantinge zijn het erover eens dat 

2020 de noodzaak van de VSCD heeft aangetoond. 

Een branchevereniging heeft een toegevoegde 

waarde, omdat je als collectief afspraken kan maken 

en politieke druk kan uitoefenen. ‘Er is niets zo 

effectief als een goede crisis om de kracht van een 

belangenvereniging te onderstrepen,’ zegt Weide. ‘Maar 

dan moet je die crisis wel goed het hoofd bieden. En dat 

heeft VSCD gedaan, mede dankzij de inzichten van haar 

leden.’

Die noodzaak was in de jaren daarvoor lang niet altijd 

even duidelijk. Mesters: ‘Bij mijn aantreden in april 

2019 was de organisatie op een dieptepunt beland. Het 

ledental liep terug, de organisatie was instabiel. Er was 

net afgeslankt en de contributies verlaagd. Het belang 

en het nut van de VSCD waren niet voor iedereen nog 

duidelijk. De crisis heeft deze weer voor het voetlicht 

gebracht en de vereniging kreeg er 13 leden bij.’ 

Het trof haar hoeveel leden het afgelopen jaar iets 

wilden betekenen. ‘Met al die animo konden we de 

commissies en werkgroepen bemensen. We hadden een 

werkgroep van marketeers, eentje van controllers en 

een goed bemenste politieke lobby. Door die vereende 

krachten zijn we een sterkere partij geworden in de 

lobby. We kwamen in contact met Kamerleden en 

stakeholders bij de gemeentes en provincies. Dit leverde 

echt wat op voor de leden. Dankzij die resultaten heeft 

iedereen ook willen instemmen met een verhoging van 

de contributie, zodat we de komende jaren nog meer 

slagkracht hebben. Want dit is nog niet het einde.’

Floreren 

Volgend jaar, op 30 mei 2022, bestaat de VSCD 75 jaar. 

Dat wil de vereniging natuurlijk vieren, en nu al 

helemaal. Hoogstwaarschijnlijk is de samenleving dan 

‘De crisis heeft het belang van de vereniging  
weer voor het voetlicht gebracht en we  
kregen er 13 leden bij.’ 
Gabbi Mesters 19



weer helemaal open. De VSCD kan dan de vruchten 

plukken van de hernieuwde samenwerking tussen alle 

partijen, aldus Mesters. ‘De VSCD ontstond in 1947 toen 

er in de strenge winter een gebrek was aan brandstof. 

Schouwburgen en concertzalen konden niet meer 

verwarmd worden. Alleen een gezamenlijke inkoop van 

kolen bood uitkomst. Kortom: er was een crisis die vroeg 

om samenwerking. En nu floreren we weer tijdens een 

crisis. Dit is waar we goed in zijn.’

Zantinge wil daaraan nog wel toevoegen dat het succes 

mede te danken is aan Mesters en Weide, die het hele 

jaar ‘drie slagen in de rondte met het snot voor de ogen 

hebben doorgewerkt.’ Dat heeft de basis gelegd voor 

de samenwerkingen. De resultaten zijn er naar, zegt ze. 

‘We hebben succesvol gelobbyd. We hebben extra geld 

gekregen. We hebben een prima voucherregeling. We 

hebben afspraken kunnen maken met andere branches. 

Ik vind dat vrij concreet.’

Het belangrijkste is dat je van een crisis iets leert, zegt 

Weide. Alle drie zijn ze het erover eens dat de hernieuwde 

samenwerking nu moet worden aangewend om de crisis 

goed af te ronden. 2021 zal voor de podia zeker net zo’n 

moeilijk jaar worden als 2020. De schadevergoedingen, 

de heropening, al dan niet met testbewijzen of 

vaccinatiepaspoorten, zal nog heel wat voeten in aarde 

hebben. Daarom, vinden ze, is het belangrijk dat het 

gesprek tussen alle partijen op gang blijft.

En daarna? ‘Dan is het tijd om de systemische vragen te 

stellen,’ zegt Weide. ‘Want hoe we de dingen doen, daar 

mag wel vernieuwing in komen. Werken we nog met 

seizoenbrochures of kan dat flexibeler? Wie bepaalt er 

eigenlijk wat er geproduceerd wordt? Hoe vinden we 

jonger publiek? Na de pandemie is het moment om die 

vragen te stellen. Om het hele stelsel kritisch tegen het 

licht te houden. Dat is een kans die we moeten benutten. 

Je mag echt wat verwachten van de VSCD de komende tijd 

en ik zie het nog gebeuren ook.’

‘Je mag echt wat verwachten van de VSCD de 
komende tijd en ik zie het nog gebeuren ook.’
Siebe Weide 20
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Dries Floris 
Directeur Theater De Kattendans Bergeijk en 
DOK6 Theater Peel en Maas, regiovoorzitter 
Stichting ZeBraLim sinds september 2016

‘Voor corona was ZeBraLim al een actieve, 
hechte club met korte lijnen. Maar door 
corona is het contact geïntensiveerd. De 
pandemie had niet alleen verstrekkende 
gevolgen voor de maatschappij, maar ook 
voor de ‘huizen’. We moesten ‘de klokken’ 
gelijk zetten: een eenduidige aanpak voor de 
theaterbezoeker, de bespeler, de medewerkers 
en de (boven)lokale stakeholders. Onderlinge 
afstemming was nog nooit eerder zo 
belangrijk; het oversteeg de regio. 

Het regiovoorzittersoverleg had binnen de 
VSCD nog geen status. We waren een keer met 
alle regiovoorzitters, in 2019, bij de voorzitter 
Gea Zantinge in Het Concertgebouw te gast. 
Maar vanaf de start van de coronacrisis, op 
12 maart, werden we allemaal lid van het 

coronacrisisteam en nam het gremium een 
enorme vlucht. Er was veel overleg via Zoom en 
WhatsApp.

Ook positieve ontwikkelingen
Door de VSCD is het afgelopen jaar stevig voor 
de belangen van de leden gestreden. Ik besef 
dat de pandemie voor alles en iedereen nieuw 
is en een afloop zonder kleerscheuren niet 
realistisch. Toch heb ik het gevoel dat we niet 
mogen mopperen, want ondanks het trieste 
jaar valt er ook wel wat te vieren. Het snel delen 
van informatie, het naar elkaar toegroeien, het 
streven naar eensgezindheid; dat heeft mij goed 
gedaan.

2121
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Irene Pronk 
Directeur Theater Kruispunt, Barendrecht, 
regiovoorzitter Zuid-Holland 
sinds april 2020

‘Vanaf mijn start als directeur bezocht ik trouw 
alle regiovergaderingen, maar ik kwam vaak 
ongeïnspireerd thuis. Ondanks aanpassingen, 
zoals het uitnodigen van sprekers en het 
wisselend bezoeken van een van de podia, 
kwam er langzaam de klad in. De regio (Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht) was te groot 
en er kwamen steeds meer afmeldingen; er zat 
geen goede vibe meer in. 

Regio opgesplitst
Vanaf april 2020 is de regio in drieën 
opgesplitst. Het idee van compactere regio’s 
speelde al, maar werd door de coronacrisis 
versneld doorgevoerd. Gabbi vroeg mij als 
regiovoorzitter en ik heb ja gezegd. Als je lid 
bent van een vereniging dan vind ik dat je af 
en toe ook zelf iets moet brengen. Een mooie 

bijkomstigheid is dat ik als voorzitter goed 
aangehaakt blijf op de actualiteit. 
Vanaf het begin doe ik het samen met Jasper 
(Kunstmin, Dordrecht) en Tineke (Goudse 
Schouwburg). We hebben korte lijnen en 
kunnen in deze crisissituatie snel schakelen. 
Ook al ben ik het gezicht en het eerste 
aanspreekpunt; samen zijn we van meerwaarde 
voor de leden. Vanaf de start zetten we ‘het gas’ 
erop en zorgen we ervoor dat de regio Zuid-
Holland goed aanhaakt! 
Deze tijd vraagt om directe communicatie met 
je achterban. Ik word veel geappt en gebeld 
door de leden en ik voel me, juist nu, echt 
verantwoordelijk voor onze regio.  

22
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Henk Scholten 
Henk Scholten, oud-directeur van diverse 
podia, senior-adviseur bij Blueyard
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Henk Scholten, oud-directeur van diverse 
podia en nu senior-adviseur bij Blueyard, 
speelde in 2020 een belangrijke rol in 
de onderhandelingen tussen podia 
en producenten. Hij was actief lid van 
verschillende commissies en fungeerde 
als bruggenbouwer tussen de podia en 
producenten. Hij zag veel bereidheid om 
samen de keten overeind te houden. 

Hoe beleefde je de eerste momenten van de 
lockdown?
‘Zes weken voordat op 12 maart de lockdown 
werd afgekondigd, nam ik afscheid als directeur 
van het Zuiderstrandtheater. Daarna heb ik 
vaak mensen horen zeggen: net op tijd. Mijn 
opvolger Jan Zoet begon op 1 februari en was na 
een maand zijn theater kwijt.’ 

Gaf jou dat een gevoel van machteloosheid?
‘Machteloosheid voel je vooral als je op zo’n 
moment verantwoordelijk bent voor een 
organisatie. Ik zat al zes weken thuis. Voor mij 
was de overgang minder groot. Ik heb me toen 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als 
zelfstandig ondernemer. Ik doe nu opdrachten 
en daar zijn er genoeg van. Als je acteur bent 
of decorbouwer, dan heb je het veel lastiger 
gehad.’



‘We waren net de Titanic,  
we gingen onder’
Janneke Staarink

Werkgeverszaken

‘Alles stond klaar, maar het momentum van een Covid-
keurmerk voor alle theaters werd gemist.’ 
Jan Wouda
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Fragmenten uit het dagboek van Jeroen Bartelse, directeur TivoliVredenburg
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OFF/ON
Fragmenten uit het dagboek van Jeroen Bartelse, directeur TivoliVredenburg

WEEKBOEK 

Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg, hield in wekelijkse notities 
bij hoe zijn werk afgelopen jaar veranderde onder invloed van corona. Sinds
de uitbraak van de pandemie maakt hij deel uit van de Taskforce Culturele 
en Creatieve Sector, die de gevolgen van de crisis in kaart brengt en met 
betrokkenen en bestuurders overlegt en onderhandelt over de bestrijding 
ervan. Een persoonlijk verslag van een hectische periode waarin het woord 
jojoën een nieuwe betekenis kreeg. 

WEEK 8 MAART Lockdown. Het is aftellen naar het moment dat we dicht 
moeten. Onze collega’s in het zuiden gaan eerst. Hun berichten en reacties
volgen we met argusogen. Doen we dat straks ook zo? ■ Donderdag 12 
maart om half vier is het zover: persconferentie Rutte. 
■ Een half uur later met alle teamleiders bijeen rond de grote tafel, plan
de campagne maken. Alle concerten en evenementen tot 1 april halen we 
eruit: of verplaatsen of cancelen. Dit gaat niet meer om een enkele show,
maar om een hele trits in één klap... Een wonderbaarlijk raderwerk aan 
afgelastingen, publiekscommunicatie, ticketing, contact met artiesten en 
crews komt in beweging. Een paar uur later, zo rond 21 uur, staan we met 
z’n allen rond de tafel met pizza’s en Coronabier. En dan, na zes jaar dag en 
nacht open, sluiten we de deuren en laten we ons reusachtige pand donker 
achter. Pff, waar gaat dit heen? ■Vorige week stonden we in de Grote Zaal 
nog afscheid te nemen van collega Ries na zijn tragische overlijden. Het 
besef is nog nauwelijks ingedaald, zo verdrietig. En nu denderen we een 
pandemie in.



WEEK 14 JUNI Walk The Line: het werkt! Dit concept, de eerdere 
Wonkatour dus, past TivoliVredenburg als een handschoen. Bezoekers 
weten (meestal) van tevoren niet wat ze krijgen. En dus zitten kids 
nieuwsgierig naar Bach te luisteren en schuifelt een ouder stel Ronda 
binnen om zich te verwonderen over de lichtshow en dreunende bassen. DJ 
St. Paul verzorgt een muziekcollege en de borden van de Black Lives Matter-
demonstratie sieren de looproute. Fijn artwork ook: Robert van Loudmouth 
zet het pand retro-realistisch neer als een stralend sovjetbolwerk, haha. 
■ Walk The Line doet wonderen voor de moraal. We doen er plusminus 
negen op een dag, dus is er veel werk. Artiesten staan weer op het podium.
 bedrijfsleiders gidsen rond en doen met verve inleidingen bij elke act. 
Licht- en geluidtechnici staan weer achter de knoppen, we kunnen zelfs wat 
zzp’ers werk geven. Bedrijfsleiders Dick en David kom ik in de gang tegen, 
die kunnen hun geluk niet op: aan de slag! En zo zijn er velen. 

WEEK 21 JUNI Ook al staat de cultuursector weer op een kier, gered is hij 
nog niet. De zomervakantie staat voor de deur, maar voor velen zal het niet 
zo voelen. Het is erop of eronder. Tijd voor een herstelplan. ■ Gewoonlijk 
begint elke lobby uit de cultuursector met een hartstochtelijk pleidooi 
over de onschatbare immateriële waarde van cultuur. Maar economische 
cijfers lijken meer indruk te maken in deze crisis. We slaan daarom eerst 
aan het rekenen met brancheverenigingen, adviesbureaus en CBS. Een
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WEEK 6 DECEMBER Neeee, de besmettingscijfers gaan toch weer 
omhoog. Persconferentie Rutte en De Jonge is somber. Eigenlijk alleen 
de vaccins als perspectief, niets over sneltesten. Wel een doekje voor het 
bloeden van de evenementensector: de ‘Fieldlabs’ kunnen (misschien) 
eerder. lk vind het een mager perspectief voor die branche. ■  Waarom 
niet een meeslepend sneltestplan met testlocaties in elke wijk? Je test 
om de hoek en je krijgt een negatief testbewijs mee om die dag naar een 
voorstelling of sportwedstrijd te gaan. Geen onnodige reisbewegingen door 
besmette mensen, wel bewegingsvrijheid voor gezonden. Enfin, zo droom 
ik als zovelen over betere tijden. ■  Overigens gaat onze eigen routekaart 
de koelkast in. De gelegenheidscoalitie met casino’s, bioscopen en 
evenementen leidt niet tot resultaat. Het kabinet staat in standje lockdown. 
Even laten rusten maar en via politiek en departementen proberen de korte 
cyclus van coronapersconferenties te beïnvloeden. 

WEEK 13 DECEMBER Lockdown nummer drie. Maandagmiddag drie uur 
uur belt de minister met de regiegroep. Minimaal vijf weken lang dicht voor 
publiek... Slik. Meteen MT bij elkaar. Aangeslagen teams. Sommigen zijn 
het zat: gooi de tent nu maar dicht. Gelukkig kunnen we blijven streamen 
en repeteren ■ Maar pijn doet het: geen concerten, geen beëdiging van 
de nieuwe burgemeester in de Grote Zaal, alle Walk The Lines er weer uit, 
opnieuw een mailing naar publiek, diensten afzeggen, tickets restitueren, 
overleg met artiesten over uitstel en afstel. We besluiten de bulk van deze
demotiverende klussen over de kerstvakantie heen te trekken. 

WEEK 20 DECEMBER EN 27 DECEMBER Radio 1 nestelt zich voor een 
marathonradiouitzending over cultuur in Pandora. Alle vrienden en relaties 
nodigen we uit voor een alternatieve kerstviering: De Nieuwe Nachtmis. 
Vorig jaar in een bomvolle Grote Zaal, nu digitaal. ■ Laatste weken van het 
jaar. Tijd voor terug- en vooruitblikken in het NRC-coronaweekboek en op 
Events.nl. Tijd ook om even uit te puffen. 

OFF/ON
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Janneke Staarink  
Directeur De Doelen, Rotterdam
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‘Binnen drie weken, na de eerste lockdown, 
ging het duidelijk niet goed. Alle zakelijke 
verhuur was uit onze agenda verdwenen. Dat 
was de kurk waarop onze organisatie dreef 
en toen dit wegviel, gingen we financieel heel 
hard achteruit. Als het geleidelijk was gegaan, 
dan hadden we het aan kunnen kijken. Maar 
in ons geval waren we net ‘de Titanic’, gingen 
we onder.  

Ik wist meteen wat me te doen stond. Ons 
verhaal was eenvoudig en helder. Ik ben direct 
met de gemeente gaan praten en trok aan de 
bel bij de wethouder. Ook kwam er aandacht 
vanuit de pers en zat ik aan tafel bij Beau. Deze 
aandacht voor de Doelen was hard nodig want 
anders konden we straks de deuren voor altijd 
dicht doen en stond iedereen op straat.  

Dat de situatie zo nijpend was, bleek ook uit 
mijn eigen gedachten over wat ik zou gaan doen 
als alles ophield.

Steun gemeente geen vrijbrief
Gelukkig liet de gemeente snel weten: we 
laten de Doelen niet failliet gaan. Maar dat 
was geen vrijbrief. Het gaf wel lucht om tijd 
te nemen en na te denken hoe we alles naar 
beneden konden terugschroeven. Er moesten 
programma’s uit, contracten met leveranciers 
en facilitaire bedrijven werden stopgezet, 
contracten met medewerkers werden niet 
verlengd. We moesten heel radicaal ingrijpen 
om te overleven. 



“Bij de start van de coronacrisis was Uden 
het episch centrum. Hier was de impact van 
Corona vanaf het begin groot. We hadden net 
carnaval gevierd en ook wij hadden een grote 
tent op de markt. Dat de ernst in andere delen 
van het land nog niet was doorgedrongen, 
merkten wij aan Amsterdamse artiesten die 
bij ons kwamen optreden. Deze namen het 
nog lang niet zo serieus.

Opstellen protocol 
Zodra de crisis heftiger werd, ben ik gaan 
nadenken over wat wij als theater konden 
doen? Ik heb toen krachten gebundeld met 
het Schijndelse bedrijf Tausch dat actief is in 
de internationale beurzenwereld waar ook 
alles stil lag. We zochten naar een protocol 
dat certificeerbaar was en het mogelijk zou 

maken om veilig op 1,5 meter open te blijven. 
We zijn alle aspecten van een bezoek aan 
het theater minutieus nagegaan en hebben 
de nodige aanpassingen gedaan, o.a. bij 
de klimaatbeheersing, het verversen van 
luchtstromen, en de inzet van schotten tussen 
de stoelen. 
In mei 2020 is ons protocol door het Duitse 
certificeringsbureau TÜV goedgekeurd en 
ontving Markant het eerste Covid-19 inspectie 
en preventie Certificaat. 
Ons protocol trok de aandacht in de theater, 
bioscoop- en congreswereld. Zo kwam echt 
iedereen op bezoek om onze aanpassingen te 
zien. 

2828

Jan Wouda 
Directeur Markant Uden 
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Schouwburg Amstelveen 
Directeur Dianne Zuidema

Waarom zijn jullie lid in 2020 geworden van de VSCD?
‘Juist in deze tijd hebben we gezien dat gezamenlijkheid ontzettend belangrijk 
is; voor de lobby en om een eenduidig antwoord te hebben naar publiek, 
overheden, producenten. Want we zijn meer dan ooit op elkaar aangewezen. 
Voor ons een doorslaggevende reden om lid te worden.
Complimenten aan het bureau van de VSCD over hoe de lobby en 
informatievoorziening is opgepakt. En de gezamenlijkheid met de andere 
brancheverenigingen is opgezocht. Maar bovenal voor de kalmte die men 
wist te bewaren in de hectiek. Met alle honderden vragen, problemen, 
opmerkingen konden we altijd bij het bureau terecht.’

Nieuwe leden
29
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MAAS theater en dans / Maaspodium 
Artistiek directeur René Geerlings

Waarom zijn jullie lid in 2020 geworden van de VSCD?
‘Maas is in coronatijd lid geworden van de VSCD omdat we solidair zijn 
met de sector. Hoe gaan collega-theaters om met de coronaregels en de 
noodgedwongen sluiting? Bij Maas komen aanbod en afname samen, 
we zijn zowel een gezelschap als een podium. We ervaren een gedeeld 
belang en deze kennis willen we binnen de VSCD graag delen. 
Ook vinden we het belangrijk dat het jeugdtheater hoger op de agenda 
komt te staan binnen het programmeringsbeleid. De communicatie 
van de VSCD en de adequate nieuwsbrief met updates over wat er 
speelt, zijn in deze tijd van lockdown erg waardevol voor Maas.’

Nieuwe leden
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MartiniPlaza Groningen 
Directeur Willem de Kok

Waarom zijn jullie lid in 2020 geworden van de 
VSCD?
‘Het is niet vanzelfsprekend dat MartiniPlaza lid 
zou worden van de VSCD. Ons theater heeft een 
geheel eigen positie in Nederland en richt zich 
op grootschalige entertainmentproducties. Wij 
voelden ons een wat ‘vreemde eend in de bijt’. 
Doordat we de afgelopen jaren een actieve rol 
spelen binnen de Theateralliantie en ons binnen 
de groep van zes grote theaters erg op ons plaats 
voelden gaf dat een extra reden om niet direct 
te kijken naar een breder collectief. Binnen de 
Alliantie houden we ons niet alleen bezig met het 
(in)direct produceren van titels voor onze theaters, 
maar ook met kennisuitwisseling en inmiddels ook 
een Academy.

De coronacrisis veranderde ons standpunt. Wij 
hadden dringend behoefte aan te sluiten bij een 
platform voor onze gehele branche, met directe 
lijnen naar de landelijke politiek. De omvang van 
de crisis en de directe gevolgen zijn dermate groot 
dat solidariteit belangrijk is.
Onze eerste ervaringen zijn positief. Er is veel 
informatie beschikbaar en er wordt een actieve rol 
gespeeld.’

31
Nieuwe leden
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Theater Koningshof Maassluis 
Directeur Wim Staessens 

Waarom zijn jullie lid in 2020 geworden van de VSCD? 
‘In tijden van een pandemie is Theater Koningshof aangesloten bij de 
brancheorganisatie VSCD. Regiotheaters waar al intensief contact mee was, 
moedigden Theater Koningshof aan.
Meteen werd duidelijk dat we hierdoor ook algemene informatie en adviezen 
meekregen. Dit is/was natuurlijk zeer waardevol. Op deze manier kunnen we 
aansluiten bij de algemeen geldende landelijke afspraken tussen theaters en 
impresariaten en hadden we handvaten om concreet te handelen. Door de 
telefoontjes en overleggen vergrootte het ook ons netwerk op diverse terreinen. 
Soms vind ik de VSCD te veel gericht op ‘programmeren alleen’. Juist in deze tijden 
zou meer aandacht, verdieping en inspiratie voor een theater als centrale plek in 
de stad wenselijk zijn.’

Nieuwe leden



Promotie
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Rob van Steen 
Directeur Theaters Tilburg, 
voorzitter VSCD Dansjury

Jaarlijks bepaalt de VSCD Dansjury de 
genomineerden en de winnaars van de 
VSCD Dansprijzen, de Zwanen. De jury 
vormt tevens de programmaredactie van de 
Nederlandse Dansdagen. Van Steen is een 
dansliefhebber en noemt zijn voorzitterschap 
het ‘mooiste bestuursklusje dat er is’. 

Seizoen 2019-2020 was je derde jaar als 
voorzitter. Hoe verliep dat?
‘Heel bijzonder. In maart 2020 begon natuurlijk 
de crisis. Gelukkig hadden we toen al veel 
gezien. De jury ziet ongeveer 140 producties 
per jaar en in maart waren we al ver gevorderd. 
Normaal trekken we in mei de streep, zodat 
we in juni naar buiten kunnen komen met de 
nominaties. In oktober worden de prijzen dan 
tijdens de Dansdagen uitgereikt. We besloten 

in 2020 om wel te nomineren, maar geen 
winnaars te bepalen, omdat we niet wisten of 
de Dansdagen door konden gaan. Toen later 
in de zomer bleek dat ook seizoen 2020-2021 
gemankeerd zou zijn, maakten we de beslissing 
om de twee seizoen samen te nemen. We weten 
nu dat de Dansdagen in 2021 zeker doorgaan, in 
een hybride vorm.’

Waarom zijn de prijzen van belang voor de 
VSCD?
‘De podiumprijzen zijn een manier om 
landelijke aandacht te generen voor de 
verschillende disciplines en genres. Ook als 
dansjury kijken we naar de promotionele 
waarde. We kijken heel breed en zorgen (...)



Christian Yav & Sedrig Verwoert  
‘They/Them’ 

35

Juryrapport: In hun duet over onderhuids racisme, giftige mannelijkheid en 
queerfobie leveren zij een belangrijke bijdrage aan de discussie over ongelijkheid. Hun 
bewegingen hebben souplesse en precisie. Zij schakelen feilloos tussen uiteenlopende 
stijlconnotaties en belichamen de culturele wereld van de hedendaagse mens.

Wat waren jullie verwachtingen voor 2020?
Christian: ‘Gek genoeg had ik midden 2019 al het gevoel dat ik niets moest plannen 
voor 2020, een bepaalde onrust niet exact wetende wat de toekomst zou brengen. Ik 
had geen verwachting behalve het doel om als onafhankelijk artiest te werken.
Sedrig: Omdat 2019 best een intens jaar was qua werk (voorstellingen dansen en 
maken), begon 2020 voor mij met vakantie. Aan het einde daarvan werden de eerste 
maatregelen aangekondigd, waardoor het nieuwe stuk dat ik zou creëren voor de 
vooropleiding van Codarts niet doorging.

Sedrig Verwoert, fotograaf: Milagro Elstak Christian Yav, fotograaf: Casper Kofi

Nominatie Zwaan 
VSCD prijs voor de meest indrukwekkende  
dansprestatie 

Genomineerden 
2020



Lotte Dunselman 
‘De Poolse bruid’ | Noord Nederlands 
Toneel en tg Echo

36

Juryrapport: In ‘De Poolse bruid’ laat Lotte Dunselman haar personage langzaam 
ontdooien. Van een vrouw in totale verstarring transformeert ze tot een integer en 
sensitief personage dat een zeer breed scala aan emoties beleeft. Met haar uiterst 
precieze tekstbehandeling maakt Dunselman de muzikaliteit van de tekst hoorbaar en 
voelbaar (...) 

Wat waren jouw verwachtingen voor 2020?  
Lotte: ‘Ha! Ik keek uit naar een relaxed jaar. Ik was bezig met het staartje van 
mijn laatste tournee bij tgECHO als artistiek leider, dat was bijzonder. Daarna 
ging ik met mijn vriend op vakantie naar New York, een wens kwam uit. En die 
zomer zouden we tot mijn grote vreugde ‘De Poolse bruid’ gaan hernemen. 
Echter, toen we terugkwamen uit New York veranderde alles... We konden nog 
nét terug. En eenmaal thuis ging het land op slot.

Lotte Dunselman, fotograaf: Amrita Panday

Nominatie voor Theo d’Or 
VSCD prijs voor meest indrukwekkende  
vrouwelijke dragende rol

Genomineerden 
2020



Gouden Krekel 
VSCD prijs voor beste Podiumprestatie Jeugdtheater

Jibbe Willems 
‘Jabber’

37

Juryrapport: : Een jabbertalk opera over vier vogels en één nest, die geheel wordt 
gezongen in een taal die niemand kan verstaan. ‘Taalvirtuoos Jibbe Willems zoekt 
de grenzen van ons taalgebied niet alleen op, hij springt er behendig overheen. Het 
actuele thema van de vluchtelingenproblematiek heeft hij voor iedereen vanaf zes jaar 
verstaanbaar gemaakt, en dat is reuzeknap.’

Wat waren jouw verwachtingen voor 2020?
Jibbe: ‘Ik had hoge verwachtingen. De krekelwinnende voorstelling ‘Jabber’ 
ging in New York spelen, ‘Die Geizige’ ging in Frankfurt in première, in 
Ingolstadt stond ‘Unser Audi’ en ‘Age of Rage’ stond op het Young Europe-
festival in Oostenrijk. Ik had een Duitse uitgever gevonden, in Nederland ging 
een stuk of tien stukken spelen én ik kreeg een derde kindje.

Jibbe Willems, fotograaf: Stephan Vanfleteren

Prijswinnaars  
2019

https://www.itfb.nl/verwacht-de-dikke-jibbe/
https://www.itfb.nl/verwacht-de-dikke-jibbe/
https://www.itfb.nl/verwacht-de-dikke-jibbe/


Davy Pieters  
‘How to build a Universe’

38

Juryrapport: Davy Pieters verdient haar nominatie voor haar voorstelling ‘How to 
build a Universe’ omdat ze opnieuw laat zien dat ze een geheel eigen oeuvre aan het 
ontwikkelen is waarin ze minutieus en intelligent onderzoekt wie de hedendaagse 
mens is in een door technologie en apocalyptische bedreigingen getekende wereld en 
beschaving (…).

Wat waren jouw verwachtingen voor 2020?
Davy: ‘Het jaar 2020 begon heel goed. Ik was bezig met het maken van de 
voorstelling ‘Eternity’ bij Theater Rotterdam (red. Davy is daaraan verbonden als 
vaste maker) toen de 1e lockdown kwam. Het werd een jaar van meebewegen met 
alle veranderingen en flexibel zijn. Ik vond het ook inspirerend, want deze tijd 
vraagt om scherpte. Wat maak ik en waarom?

Davy Pieters, fotograaf: Salih Kilic

Mimeprijs 
VSCD Mimeprijs

Prijswinnaars  
2019



Ralph van Raat   
Andriessen-programma

39

Juryrapport: : De luisteraar werd verrast door de toontaal van de jonge componist 
en de ontwikkeling van diens notenschrift in voorbeeldige, uitdagende en passievolle 
uitvoeringen. Van Raat gaf met zijn kraakheldere, bevlogen spel een inkijkje in de 
muziek van Neerlands beroemdste componist, en lichtte die betrokken toe (…).’ 

Wat waren jouw verwachtingen voor 2020?
Ralph: ‘Voor mij zou 2020 een zeer druk concertjaar worden, met bijna 
wekelijkse spannende projecten in het binnen- en buitenland zoals tournees, 
premières van nieuwe werken, festivals e.d. Ik had al zeer veel tijd gestoken in 
alle voorbereidingen. Natuurlijk liep het jaar volledig anders dan gepland.

De Ovatie 
VSCD prijs voor Klassieke muziek

Prijswinnaars  
2019

Ralph van Raat, fotograaf: Simon van Boxtel



Louise Korthals 
Alles is er! 

40

Juryrapport: ‘Ze zet de relatie die zij met haar moeder heeft af tegen hoe wij ons als 
mens verhouden tot Moeder Aarde. Wat krijgen we? Wat geven we door? Een slim idee, 
waar haar actuele conferences en tijdloze liederen als vanzelf een plek in krijgen. Deze 
voorstelling maakt haar ambitieuze titel volledig waar. Alles is er.’  

Wat waren jouw verwachtingen voor 2020?
Louise: ‘Ik zou op tournee met ‘Alles is er!’. Daar had ik me erg op verheugd, 
zeker na het winnen van de Poelifinario! Gepland stonden opnames in de Kleine 
Komedie en in het najaar try-outs van een nieuw programma. Maar de wereld 
bleek andere plannen te hebben natuurlijk.

Louise Korthals, fotograaf: Corb!no

Poelifinario 
Categorie Engagement: VSCD Cabaretprijs 

Prijswinnaars  
2019



De jury

   Toneeljury
Hadassah de Boer (voorzitter), presentatrice/dagvoorzitter
Marijke Schaap, dramaturg
Christiaan Mooij, programmeur Theater De Meervaart Amsterdam
Sander Janssens, journalist Theaterkrant / NRC Handelsblad
Saskia Tilanus, programmeur Stadsschouwburg Utrecht
Fabian Pikula, programmeur Theater Chassé, Breda
Rehana Ganga, programmamaker Het Nationale Theater, Den Haag

Uittredend:
Henk Talma, programmeur De Harmonie, Leeuwarden
Nieuw:
Dianne Zuidema, directeur/programmeur Schouwburg, Amstelveen

   Mimejury
Nicole van Vessum (voorzitter), directeur De Parade
Marlies Heuer, actrice
Irene Pronk, directeur Theater Het Kruispunt, Barendrecht
John de Weerd, programmeur Het Nationale Theater, Den Haag
Marijn van der Jagt, journalist/dramaturg
Maurice Dujardin, voorheen directeur De Nieuwe Vorst, Tilburg

Uittredend:
Jasper Damsteegt, directeur Schouwburg Kunstmin, Dordrecht

41



   Cabaretjury
Nico Baars (voorzitter) directeur Westlandtheater de Naald, Naaldwijk
Charlotte Louwers, directeur De Bussel, Oosterhout
Rob van Wijk, directeur Theater de Stoep, Spijkenisse
Mike Peek, recensent Het Parool
Marijt Helmink, programmeur Theater Orpheus, Apeldoorn
Joris Kemps, directeur/programmeur Hof 88, Almelo
Victorine Plante, actrice

   Jeugdtheaterjury
Katinka Enkhuizen (voorzitter), programmeur, Theater Rotterdam, Rotterdam
Hans Smit, journalist
Urmie Plein, actrice
Alex Mooren, programmeur Theater Castellum, Alphen aan den Rijn
Fadua El Akchaoui, theatermaker
Marjet van Os, directeur Theater Cascade, Hendrik-Ido-Ambacht

Uittredend:
Tineke Maas, directeur Goudse Schouwburg, Gouda
Nieuw:
Daan Valkhof, programmeur Het Nationale Theater, Den Haag
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   Dansjury
Rob van Steen (voorzitter), directeur Theaters Tilburg, Tilburg
Leo Spreksel, dramaturg/adviseur
Violien Vocks, programmeur Parkstad Limburg Theaters, Heerlen en Kerkrade
Brigitte De Goeij, De Goeij Cultuur en Zaken
Swantje Schäuble, danseres
Iselle Claassens, programmeur Parktheater, Eindhoven
Geesje Prins, programmeur Zuiderstrandtheater, Den Haag
Marcelle Schots, journalist

Uittredend:
Jasper Weck, marketing/programmering Theater de Veste, Delft

   Klassieke Muziekjury 
Boudewijn Berentsen (voorzitter) zakelijk directeur Muziekgebouw aan ´t IJ, Amsterdam
Mirjam Wijzenbeek, programmeur Concertgebouw, Amsterdam
Masa Spaan, programmeur De Doelen, Rotterdam
Gert Gering, programmeur Theaters Tilburg, Tilburg
Frederike Berntsen, recensent Trouw 
Kenne Peters, programmeur Musis en Stadstheater, Arnhem
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Netwerk & 
dienstverlening
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14Sectie Concertgebouwen
Voorzitter: Simon Reinink (Het Concertgebouw) 
Aantal leden: 14.

Oprichting P10 (realisatie in 2021)
Voorzitter: Lucia Claus (Stadsschouwburg, Utrecht) 
Aantal leden: i.o.

DIP

Algemene  
Ledenvergadering (ALV) 

Kringen

Academie van de 
Podiumkunsten 

Masterclass Sponsoring en  
Fondsenwerving  (21 september)

Regio’s

Per 12 maart werd het Regiovoorzittersoverleg tijdelijk 
Crisisteamoverleg.
Noordelijke Schouwburg Directies (NSD)
Voorzitter tot 1 november: Leo Hegge (De Klinker 
Winschoten) Huidige voorzitter: Natalie Straatman-
Jeuring (Theater de Winsinghhof Roden). 
Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS)
Voorzitters: Eva Middelhoff/Hans Verbugt, 
Stadsschouwburg en de Vereeniging Nijmegen/ Musis 
en Stadstheater Arnhem
Zeeland, Brabant, Limburg (ZeBraLim)
Voorzitter: Dries Floris, (De Kattendans Bergeijk)
Regio Noord-Holland & Flevoland 
Voorzitter tot 1 september: Erik Jobben (Schouwburg 
De Meerse, Haarlemmerlieden). Huidige voorzitter: 
Dianne Zuidema (Schouwburg Amstelveen)
Regio Utrecht 
Voorzitter: Tom van de Poel (Theater de Speeldoos Baarn)
Regio Zuid-Holland 
Voorzitter: Irene Pronk (Het Kruispunt Barendrecht)

Het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten  
is de slimme analyse- en administratietool die zorgt 
voor meer inzicht en gestroomlijnde processen 
binnen de podiumkunsten. Samen met NAPK en VVTP 
heeft de VSCD dit platform opgericht. Op dit moment 
is het nog vol in ontwikkeling. De eerste modules van 
het nieuwe platform worden in 2021 gelanceerd.

25 mei 2020 
23 november 2020
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Medewerkers Exploitatie

Via het Theater Analyse Systeem, online benchmarksysteem, peilen we jaarlijks de stand van de 
Nederlandse podia. We halen uit de TAS informatie over het programmerings- en personeelsbeleid, de 
exploitatiebijdragen, de bezoekersaantallen en de marktaandelen van onze podia. Het analysesysteem 
brengt ontwikkelingen binnen de podia in kaart waarop wij ons beleid kunnen aanpassen.
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Bezoeken Voorstellingen

Totaal aantal voorstellingen
Gesubsidieerd versus niet-gesubsidieerd aanbod

Via het Theater Analyse Systeem, online benchmarksysteem, peilen we jaarlijks de stand van de 
Nederlandse podia. We halen uit de TAS informatie over het programmerings- en personeelsbeleid, de 
exploitatiebijdragen, de bezoekersaantallen en de marktaandelen van onze podia. Het analysesysteem 
brengt ontwikkelingen binnen de podia in kaart waarop wij ons beleid kunnen aanpassen.
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aanbod van totaal
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100% 30.676
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Via het Theater Analyse Systeem, online benchmarksysteem, peilen we jaarlijks de stand van de 
Nederlandse podia. We halen uit de TAS informatie over het programmerings- en personeelsbeleid, de 
exploitatiebijdragen, de bezoekersaantallen en de marktaandelen van onze podia. Het analysesysteem 
brengt ontwikkelingen binnen de podia in kaart waarop wij ons beleid kunnen aanpassen.

2019 in cijfers - TAS

5% 5% 6% 9% 10% 11% 15% 18% 20%

Bezoek per genre -2019

5% 5% 7% 9% 12% 12% 16% 17% 17%

Voorstellingen per genre - 2019
30.676 (100%)
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De organisatie

leden

werkgroepen

partners

bestuur
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Nieuwe VSCD-leden

13
136  

PLEIN theater, Amsterdam
Schouwburg Amstelveen, Amstelveen
BREStheater, Brielle
Theater Idea, Soest
Theater Koningshof, Maassluis
Fulcotheater, IJsselstein
Theater De Omval, Diemen
Grand Theatre, Groningen
Martini Plaza, Groningen
MAAS Theater en Dans, Rotterdam
Theater Kikker/Podium Hoge Woerd, Utrecht
Podium Azijnfabriek, Den Bosch
De Lindenberg, Nijmegen. 

Totaal aantal VSCD-leden eind 2020  
136 leden. 

Werkgroepen

Vaste werkgroepen
Mantelovereenkomst 
Werkgeverszaken WNP en VSCD 
Collectieve promotie (gezamenlijke werkgroep 
van NAPK, VVTP en VSCD) 
Theater Analyse Systeem (TAS) 
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Bestuur VSCD

Bureau VSCD

Voorzitter Gea Zantinge (Het Concertgebouw)
Secretaris Leontien Wiering (Zuiderstrandtheater)
Penningmeester Arjen Berendse (Theater Aan de 
Slinger)
Leden Harry de Bruin (TheaterHangaar), Alex 
Kühne (Theater Aan de Parade), Joery Wilbers (ECI 
Cultuurfabriek) en Wiebren Buma (Theater Sneek)

In dienst getreden: Mirthe van Merwijk (1 mei)  
Tijdelijke vervanging: Siebe Weide, waarnemend 
directeur en Joran van Dijk, waarneming Kim 
Hulscher. 
Uit dienst: Nyanda van Dijk (1 mei), John Daam  
(31 december)



Tijdelijke werkgroepen i.h.k.v. coronacrisis
   Corona Crisisteam 

Leden: Angelique Finkers (Zaantheater), Arjen Berendse 
(Theater aan de Slinger), Dries Floris (Kattendans 
en DOK6), Eva Middelhoff (Stadsschouwburg & de 
Vereeniging Nijmegen), Gea Zantinge (Het Koninklijk 
Concertgebouw), Hans Verbugt (Musis en Stadstheater 
Arnhem), Irene Pronk (Theater Het Kruispunt), Joery 
Wilbers (ECI Cultuurfabriek), Leo Hegge (Cultuurhuis 
de Klinker), Tom van der Poel (Theater de Speeldoos 
Baarn) en Erik Jobben (Theater de Kattendans) en Siebe 
Weide/Gabbi Mesters (VSCD). Zij bepalen gezamenlijk 
de koers, inventariseren de schade en voeren lobby 
richting Provincie en Rijk voor steunmaatregelen.

  Werkgroep over afwikkeling retourbeleid, 
verplaatsen voorstellingen etc. 
Leden: Lucia Claus (SSBU), Rob van Steen (Theaters 
Tilburg), Angelique Finkers (Zaantheater) en Kim 
Hulscher (VSCD). 

   Werkgroep schade inventarisatie van de podia.
Leden: Joost Kok (SSBU), Marcel Vinkesteyn 
(Concertgebouw), Peter Blaauboer (Theater de Veste), Dries 
Floris (De Kattendans) en Sandra Bruinsma (Castellum).

   Werkgroep VNG Lobby. 
Leden: Jasper Damsteegt (Schouwburg Kunstmin), 
Joery Wilbers (ECI Cultuurfabriek), Judith Hartman 
(Wilminktheater), Mikos Pieters (De Domijnen), Mirjam 
Barendregt (Theater Orpheus), Simon Reinink (Het 
Concertgebouw), namens VSCD Nicolle van Lith en  
Siebe Weide/Gabbi Mesters.

   Werkgroep 1,5 meter protocol.
Leden: Gea Zantinge (Het Koninklijk Concertgebouw), 
Ruud van Meijel (Chassé Theater), Lidy Klein Gunnewiek 
(Het Nationale Theater), Désirée Majoor (Theater Kikker), 
Loek Buys (Ogterop), Nynke Stellingsma (Spot Groningen), 
Bas Schoonderwoerd (Parkstad Limburg), Rocco Malherbe 
(Parkstad Limburg) en Jackie van der Vlis (VSCD).
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   Coronacrisis Communicatieteam.
Leden: Eva Middelhoff (Stadsschouwburg & de 
Vereeniging Nijmegen), Jasper Weck (Theater de 
Veste), Jettie Nijenhuis (Theater Bellevue), Linda 
Keijzers- van Vegchel (De Maaspoort), Machteld 
van der Werf (ATLAS Theater Emmen), Marijtje 
Pronk (Theater de Veste), Esther den Breejen 
(VSCD) en Sander Knopper (Theater De Leest)

  Werkgroepen i.h.k.v. Commissie van 
WijzenWerkgroep 1 (vouchers, verdeelsleutel 
van gedoneerde kaartjes en benutten van 
liquiditeit).
Leden: Joost Kok (Stadsschouwburg Utrecht), 
Sophie Lambo (Het Zuidelijk Toneel), Edwin 
Wieringa (Theaterbureau De Mannen) en Alex 
Kuhne (Theater aan de Parade) o.l.v. onafhankelijk 
voorzitter Ruben Maes 

  Werkgroep 2 (oprichting van een mogelijk 
corona noodfonds).
Leden: David Bazen (Concertgebouworkest), 

Rob van Steen (Theaters Tilburg), Angelique Finkers 
(Zaantheater), Ruud de Graaf (Impact Entertainment), 
Sophie Lambo (Het Zuidelijk Toneel) en Lucia Claus 
(Stadsschouwburg Utrecht) o.l.v. Ruben Maes

   Werkgroep 3 (inventarisatie financiële schade van 
podia en producenten in de periode 13 maart tot 1 juni 
door de sluiting).
Leden: Mark Koudijs (Bos Theaterproducties), Peter 
Blaauwboer (Theater de Vest), Joost Westerveld (Amsterdam 
Sinfonietta), Thomas Smit (Theater Bellevue) en Elly Jonker 
(SPOT Groningen) o.l.v. Bastiaan Vinkenburg (Berenschot). 

  Werkgroep 4 (nadenken over contractafspraken 
voor seizoen 20-21).
Leden: Irene Pronk (Theater het Kruispunt), Jacques 
van Veen (Theater Utrecht), Matthijs Bongertman (Senf 
Theaterpartners) en Jan van der Putten (Verkadefabriek) 
o.l.v. Henk Scholten (ook lid van de Commissie van Wijzen).

Tijdelijke werkgroepen i.h.k.v. coronacrisis
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   Datawerkgroep
Leden: Marjolijn Hillen (Kunstmin), Anneke 
Jenniskins (Musis en Stadstheater), Joost Kok 
(Stadsschouwburg Utrecht), Jasmijn Visser (Chassé 
Theater), Peter Blaauboer (TAQA theater de Vest), 
Siebe Weide (VSCD) en Sonja Broersma (VSCD).

   Werkgroep TAS (opdracht om kritisch te 
kijken naar het Theater Analyse Systeem (TAS), 
het proces, de vragenlijst en de benchmark. 
Leden: Joost Kok (voorzitter, SSBU), Sonja Broersma 
(VSCD) en de leden Sandra Bruinsma (Castellum), 
Heida Snijder (De Lawei), Jasmijn de Visser (Chassé) 
en Siebe Weide/Gabbi Mesters (VSCD)
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Tijdelijke werkgroepen i.h.k.v. coronacrisis
   Werkgroep Scholten (primair gericht op 

de tweede helft van seizoen 2020-2021, maar doet 
ook aanbevelingen die betrekking hebben op 
het seizoen 2021-2022).
Leden: Eva Middelhoff (VSCD), Matthijs 
Bongertman (VVTP), Jan van der Putten (VVP), 
Jacques van Veen (NAPK) en Henk Scholten 
(onafhankelijke voorzitter). 



Samenwerkingspartners
   Branche 

Podiumkunsten Alliantie
Taskforce Culturele en Creatieve Sector
Kunsten ’92
Federatie Cultuur
Cultuurconnectie
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP)
Vlakke Vloer Platform (VVP)
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
Code Diversiteit en Inclusie
Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO)
Alliantie van Evenementenbouwers

   Prijzen
Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC)
Internationaal Theater Amsterdam (ITA)
Theater aan het Vrijthof
Nederlands Theaterfestival
Diligentia/Pepijn
Nederlandse Dansdagen

  Overheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) 
Raad voor Cultuur 
Fonds Podiumkunsten (FPK)
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Veiligheidsberaad
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   Ledenvoordeel
De VSCD heeft voor al haar leden kortingsregelingen 
afgesloten met de volgende aanbieders van diensten en 
goederen.

Academie voor Cultuurmanagement – Scholing
All Arts - Belastingadvies
ArboNed – Gezond ondernemen
Brand Proposition - Marketing
BHV - Veiligheid
Concordia de Keizer - Verzekeringen
Drevast Bouw en Waarderingen - WOZ
HIT Profit - Energie
Kaep Notaris – Notarieel advies
Kolibrie - Payroll
LVWB Advies - Fondsenwerving
Mazars - Accountancy, belastingadvies & consultancy
SENA - Auteursrechten
Stadhouders Advocaten – Juridisch advies
STEAD Advies – Huisvesting (bestaand/nieuwbouw)
VGZ - Zorgverzekeringen
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Samenwerkingspartners

Worldline – Betalingssystemen
XpertHR – HR advies
Zilveren Kruis - Zorgverzekeringen

De VSCD past de principes en aanbevelingen 
van de Governance Code Cultuur 2020 toe.



VSCD in de media

Een greep 

uit de 

artikelen 

van 2020
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VSCD 
in de media

  Welingelichte kringen, ANP: Zonder steunmaatregelen gaan heel veel 
podia omvallen

 NRC – Het theaterseizoen is voorbij
 Parool: Kunstpodia in nood: ‘Het spant erom of we 1 juni halen’:  

  NRC – Extra maatregelen voor de culturele sector later huur betalen eerder 
subsidie

  Volkskrant: Plotsklaps komt voor de kunsten the end in beeld
  Volkskrant: Het is onvermijdelijk dat deze crisis bij alle culturele 

instellingen pijn zal doen.
  Financieel Dagblad –  Kwetsbare cultuursector hoopt op eigen 

steunpakket

link naar het artikel

In 2020 werd VSCD i.h.k.v. de coronacrisis veelvuldig gecontacteerd door de 
media. Ook werd door de VSCD zelf actief de media benaderd. Dat resulteerde 
in veel berichten over de VSCD in de (online) krant, op tv of radio. 

24
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  AD: De theaters en de producenten dreigen om te vallen in coronatijd

  Noordhollands Dagblad:  Een derde van theaters failliet als overheid niet 
snel ingrijpt

  RTV Utrecht:  Noodkreet: ‘Een derde podia op omvallen door coronacrisis, 
snel overheidssteun nodig’

  Musical Journaal:  Voor één op de drie Nederlandse theaters dreigt 
sluiting door coronacrisis

  Volkskrant:  De steun van het publiek houdt de moed erin bij musea, 
podia en filmdistributeurs

  TV - Talkshow M: Aandacht voor campagne ‘Bewaar je Ticket’ en schade in 
de sector. Aan tafel zat Jeroen Bartelse, directeur Tivoli/Vredenburg. Klik 
hier voor de uitzending (22.30 tot 35.30 minuten).

 NRC: Oproep Cornald Maas: Kabinet redt ook de kunsten. 

 NRC: Anderhalve meter afstand houden bij een popconcert

link naar het artikel
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  NRC: Wij zijn niet cruciaal voor de kunsten

  NRC:  Met 300 miljoen is de culturele sector niet geholpen, niet gered

   NRC:  Zijn wij niet cruciaal voor de kunsten dan?
  Ed.nl: Water staat zalen in Zuidoost-Brabant tot aan de lippen: ‘Nieuwe 

normaal’ lijkt einde verhaal voor veel podia
  Nieuws.nl: Schouwburgen en concertgebouwen weten zich geen raad

  Interview ANP:  ‘Schouwburgen en concertgebouwen weten zich geen 
raad met de 1,5 metermaatregel. Ondanks dat ze de verlenging van de 
maatregelen zagen aankomen, maken ze zich zorgen over de komende 
maanden. De sluiting tot 1 mei alleen al brengt een schade van 50 miljoen 
euro met zich mee’, zegt Gabbi Mesters, directeur van de Vereniging van 
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

  Volkskrant: Hoe bereiden bioscopen, podia en musea zich voor op de 
anderhalve meter?

link naar het artikel
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  TV Reportage EenVandaag:  Te gast zijn Gabbi Mesters (directeur VSCD) en 
Nanette Ris (directeur Leidse Schouwburg). In het interview o.a. aandacht 
voor de huidige staat van de podia en wat de verwachting is voor de 
toekomst. Verder doet Gabbi een oproep aan politiek en gemeente om zich 
te organiseren zodat onze podia niet omvallen. 

  ED.nl: Alle popconcerten tot 1 september verboden, maar hoe zit het met 
theater?

  Entertainment Business: Brancheverenigingen podia schakelen 
deskundigen in voor advies

link naar het artikel
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  Telegraaf: Zalen van groot tot klein zijn bang voor einde oefening – Licht dooft 
in theaters

  Parool: (Bijna) iedereen is blij met de stip op de horizon van Rutte
  NPO Radio 1 journaal: Interview Gabbi Mesters, directeur VSCD (vanaf 08.05 uur):
 NOS: Musea en theaters vrezen voor ‘grauwe vlakte’ en willen meer steun
  TV - Tijd voor Max: Gabbi Mesters, directeur VSCD te gast  

(direct aan het begin, 17u)
  HLN: Derde van Nederlandse theaters en concertzalen vreest faillissement 

voor de zomer
  BEAU, RTL: Lucien Kembel, directeur Diligentia-Pepijn. 

 AD: Theaterwereld woedend na aankondiging kabinet: ‘Belediging voor het vak’
 Radar (Avro/Tros): Gaan bioscopen en theaters wel open voor dertig mensen

 Parool: ‘Theater open voor 30 mensen? Een belediging voor het vak’

 NRC: Uitreiking VSCD-prijzen toneel, cabaret en dans een jaar uitgesteld

Renault MASTER
Nieuwe

En bespaar tot wel € 950,-*
BEKIJK VOORDEEL ›

Reacties

(Bijna) iedereen is blij met de stip
op de horizon van Rutte

Voorpagina Amsterdam Nederland Wereld Kunst & Media Sport Columns & Opinie

Als abonnee heeft u onbeperkt toegang tot alle Plus artikelen op Parool.nl.

LOG IN ALS
ABONNEE

ABONNEREN
vanaf 1,- per week

 

link naar het artikel
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  Pointer (KRO/NCRV): Cultuurcrisis

 NOS: Versoepeling geeft cultuursector lucht, podia nog niet gered
 Telegraaf: Podia en producenten delen schade verloren theaterseizoen

 Welingelichte kringen: ‘Theater- of concertbezoek in eigen gemeente op de tocht’ 

Juni
  Parool:  Einde aan intelligente lockdown, dit zijn de reacties: ‘Blij want we 

hebben geen geld meer’. 
 De Limburger: Versoepeling zet geen zoden aan de dijk voor cultuurpodia 

Juli
  BNR Radio  – Programma Zakendoen (12:30 - 13:00 uur): Interview met VSCD 

bestuurslid Joery Wilbers 

link naar het artikel
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  Financieel dagblad (zomerbijlage): Het nieuwe theater-Vindingrijk maar 
weinig inkomsten. Uitgebreid artikel over ‘het nieuwe theater’ waarvoor de 
VSCD ook input heeft gegeven. 

  Entertainment Business: Acht nieuwe podia sluiten zich aan bij VSCD. 

Augustus
  Entertainment Business (ANP): VSCD kritisch op verdeling meerjarige subsidies.

 Welingelichte kringen: Theaters: Cultuursector werkt veilig, beperk groepen niet.

 NOS: Grote onzekerheid voor cultureel seizoen: Het is beperken van verlies.

  Welingelichte kringen: Cultuursector blij met coronasteun, maar juicht niet 
te vroeg.

September
  NRC: Het publiek heeft de weg terug naar het theater nog niet gevonden 

link naar het artikel
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  Financieel dagblad: Minder applaus in en meer klappen voor het theater, zie pdf. 

  Trouw: Elizabeth Andersen kreeg de toneelprijs wél, drie keer zelfs.
  Welingelichte Kringen:  Eerste nominaties Louis d’Or en Theo d’Or bekend 

gemaakt.
 Entertainment Business: Nominaties toneelprijzen 2020 bekend gemaakt.

 
 Dagblad 10nl: Theaters pleiten voor landelijke norm: een stoel vrij laten.

 
  Entertainment Business: VSCD pleit voor landelijke norm: één stoel vrij laten.
   De Limburger: Advies aan minister: per regio meer mensen in theaters en 

filmzalen.
  Reformatorisch Dagblad: Versoepel met spoed 1,5 meterregel in concertzalen.

  Sittard-Geleen Nieuws: Theaters pleiten voor landelijke norm: een stoel vrij laten.

  NRC: Culturele sector blij met uitzondering vraagt om sectorbrede vrijstelling. 
  Telegraaf: Halsema: ook in culturele instellingen maximaal 30 personen
  Leeuwarder Courant: Veel voorstellingen in Amsterdam geannuleerd.

link naar het artikel
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  Volkskrant: Amsterdam: geen uitzondering voor cultuur, maximaal 30 
bezoekers per zaal. 

  BNR radio: De meeste concerten en voorstellingen in Amsterdam geannuleerd. 
  Dagblad van het Noorden:  Groningen, Drenthe en Friesland laten samen snel 

weten of en waar meer dan dertig bezoekers zijn toegestaan. 
  RTL Boulevard: Cultuursector angstig na nieuwe maatregelen.

  Trouw: Culturele instellingen in chaos na coronamaatregelen. ‘Dit is een 
onmogelijke keuze’

  Volkskrant: Keuze over welke theaters open mogen blijven uitgelopen op 
enorme willekeur.

  Telegraaf: Ook in culturele instellingen maximaal 30 personen.

Oktober
  Volkskrant: Vage overheidsrichtlijnen schaden de cultuursector.
  Sittard-Geleen Nieuws: Gros podia weet nog niet wat te doen.
  Trouw: Schouwburgen willen een landelijk beleid. Nederland is te klein voor al 

die regionale verschillen. 
  Volkskrant: Ondanks chaos laat kabinet beslissing over openen theaters bij 

veiligheidsregio’s.

link naar het artikel
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 AD: Frustratie in de theaterwereld over nieuwe maatregelen.
 Welingelichte Kringen:  Theaters: veel zalen gaan sluiten, funest voor podia. 
 Parool: Frustratie in de theaterwereld over nieuwe maatregelen. 

 Trouw: Tweehonderd theatergangers afbellen, dat is niet te doen.

 Telegraaf:  Doek valt voor veel theaters.

  Entertainment Business: Routekaart cabinet biedt geen perspectief voor 
podiumkunsten.

 NRC: Meeste theaters blijven dicht: ‘Openhouden voor 30 man is niet te doen’
 
 Daarnaast nog interviews op Radio 1 journaal, Radio 4 en in Shownieuws.

November
  BNR radio: Joery Wilbers, bestuurslid VSCD te gast.  

Ook in de Telegraaf en bij RTLZ aandacht voor een mogelijke sluiting van de podia. 

link naar het artikel
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  NPO Radio 1: Interview met Siebe Weide, waarnemend directeur VSCD.  
Het interview start om 06.39 uur.

   RTL Nieuws:  Bioscopen, theaters en musea vrezen sluiting: ‘We bieden een 
veilige plek’ 

   De Limburger: VSCD: Bijna helft theaters gaat in 2020 niet meer open
   Rijswijks Dagblad: VSCD: Bijna helft theaters gaat in 2020 niet meer open

   Trouw:  Ook als het mag, gaan niet alle theaters donderdag weer open
   Welingelichte kringen:  Poppodia somber over rest van het jaar

  Nu.nl: Drie kwart van de theaters weer open ondanks beperkt aantal plaatsen

   Entertainment Business:  75% van Nederlandse concertzalen en theaters weer open
   Theaterkrant:  Drie van de vier podia weer open

link naar het artikel
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December
  Nu.nl: Reacties cultuursector op vijf weken lockdown: ‘Berusting en hoop’ 

   Entertainment Business:  Brancheorganisaties over nieuwe lockdown: ‘De 
sector heeft een garantiefonds nodig’ – o.a. Siebe Weide – waarnemend directeur 
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) aan het woord.

link naar het artikel
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