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Muziektheatervereniging 

La Mascotte  
Jaarverslag 2016 

 

I. Algemeen 
 

Deze externe versie van het jaarverslag is in grote lijnen eensluidend met het jaarverslag 

voor de leden, waarbij uit privacy overwegingen verwijzingen naar niet-bestuursleden en 

niet-professionals zijn geanonimiseerd. 
 

Leden 
Het ledental van La Mascotte bedroeg op 1 januari 2016 totaal 62 leden, met een 

gemiddelde leeftijd van 56 jaar. 69% van deze leden is afkomstig uit de NOP. 

Per 1 januari 2017 telt La Mascotte 62 leden met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar 

waarvan 74% woonachtig is in de NOP. 

De actuele leeftijdsopbouw is als volgt: 12 leden jonger dan 18 jaar, 23 leden tussen 18 

jaar en 65 jaar, 27 leden ouder dan 65 jaar. 

 

Bestuur 
Op de algemene ledenvergadering van 8 maart 2016 zijn de volgende benoemingen 

doorgevoerd: 

Janny van der Pol is benoemd tot Algemeen bestuurslid, belast met artistieke zaken en lid 

van de artistieke commissie. 

Jacqueline Boek is benoemd tot Algemeen bestuurslid. 

Jetze van der Laan, aftredend volgens rooster, is herbenoemd als penningmeester. 

Sietske Poortinga, aftredend volgens rooster, is herbenoemd als Algemeen bestuurslid 

Emmy Verwijs is afgetreden als Algemeen bestuurslid, belast met artistieke zaken en lid 

van de artistieke commissie.  

Henk Jurjens is afgetreden als lid van Commissie van Bestuur. 

Op de extra algemene ledenvergadering van 12 juli 2016 is Anneke de Jong benoemd tot 

lid van Commissie van Bestuur belast met La Mascarade. 

Het bestuur bestaat daarmee uit zeven bestuursleden en twee leden van de Commissie van 

Bestuur. 

Het bestuur is in 2016 in tien reguliere bestuursvergaderingen bijeen geweest. 

 

Algemene ledenvergaderingen 
De eerste algemene ledenvergadering van 2016 werd gehouden op 8 maart. 

De jaarstukken van 2015 en de begrotingen van 2016 e.v. zijn besproken en vastgesteld. 

Aandacht was er voor de jubilarissen:  

Twee leden zijn 5 jaar aan de vereniging verbonden.  

Eén persoon is 10 jaar lid van de vereniging.  

Negen leden zijn 35 jaar verbonden aan de vereniging. 
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Op 12 juli 2016 heeft er een extra Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De 

vergadering heeft na een uitvoerige toelichting haar fiat gegeven aan de geplande 

uitvoering van De Parelvissers in november 2016. 

De vergadering gaat ook akkoord met de herfinanciering van de bestaande hypothecaire 

geldlening voor La Mascarade in Creil. 

Van de bestaande aflossingsvrije lening verstrijkt nu de looptijd. 

De nieuwe lening voorziet in een rentevaste periode van 5 jaar en een lineaire 

maandelijkse aflossing. Deze aflossing is in lijn met de statutaire verplichting om het 

hypotheekbedrag in overeenstemming te brengen met de actuele WOZ-waarde. 

 

Vrijwilligers 

La Mascotte wordt gesteund door de belangeloze inzet van ca. 18 vrijwilligers. Steeds 

meer worden zij betrokken bij alle verenigingsactiviteiten. La Mascotte kan niet zonder 

deze groep. Een groot deel is actief bij de bemensing van La Mascarade. 

 

Commissies 
La Mascotte kent een aantal commissies. 

Een aparte vermelding verdient de sollicitatiecommissie. 

In 2015 heeft Dick van Ommen aangegeven binnen een kort tijdsbestek te willen stoppen 

als regisseur van de vereniging. Op 15 december 2015 heeft het bestuur een 

sollicitatiecommissie benoemd. Deze commissie heeft in 2016 een profielschets en de 

sollicitatieprocedure opgesteld. 

Na een zorgvuldige selectie zijn drie sollicitanten uitgenodigd voor een proefregie. 

Op 1 juni 2016 is de heer Albert Bonnema benoemd als regisseur van La Mascotte.  

Vanaf deze datum is de sollicitatiecommissie ontbonden. 

 

Samenwerking met het Cultuurbedrijf 
In 2016 hebben wij de samenwerking met het Cultuurbedrijf geïntensiveerd. Zichtbare 

resultaten tekenen zich af. 

Deze samenwerking heeft zich geconcentreerd op de navolgende punten: 

• Formaliseren van het jeugdkoor. Jeugdkoorleden zijn lid geworden van  

La Mascotte; facturering van de groepslessen op basis van het gereduceerde 

ensembletarief loopt nu via La Mascotte. Vanwege de leeftijd zijn jeugdkoorleden 
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statutair aspirant-lid met de daarbij behorende gereduceerde contributie.  

Deze contributie, aangevuld met een deel van het cursusbudget van La Mascotte is 

volledig benut voor de geplande 20 ensemblelessen. Eind 2016 zijn aanvullende 

afspraken gemaakt om in de tweede helft van het lesseizoen deze constructie te 

kunnen continueren. 

• Het jeugdkoor zal via de site van het Cultuurbedrijf ook gepresenteerd worden als 

onderdeel van het cursusaanbod van het Cultuurbedrijf. De combinatie van inzet 

van het jeugdkoor bij cursusgerelateerde presentaties/optredens en medewerking 

aan activiteiten als onderdeel van La Mascotte bleek dit jaar niet altijd even 

duidelijk. Eind 2016 is deze verhouding beter gedefinieerd en geplande activiteiten 

zullen in de toekomst onderling worden afgestemd. 

• Het jeugdkoor presenteert zich als “Jeugdkoor Mascotte”. 

• Leden van la Mascotte krijgen een aanzienlijke korting op individuele zanglessen.  

• In 2016 is samen met het Cultuurbedrijf de eerste Dag van de Klassieke Zang 

georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dit evenement jaarlijks te herhalen. 

• Het Cultuurbedrijf en La Mascotte hebben besloten als coproducenten op te treden 

voor De Parelvissers. La Mascotte brengt een link aan binnen de voorstelling om 

overeenkomsten in gesloten visserijcultuur tussen Schokland en Sri Lanka te 

accentueren. Het Cultuurbedrijf participeert met de afdeling Dans en door het 

beschikbaar stellen van repetitieruimte voor solisten- en orkestrepetities.  

• La Mascotte doet mee met het eerste culturele festival op Schokland. 

• La Mascotte en het Cultuurbedrijf beraden zich over gemeenschappelijke projecten 

voor en met het middelbare onderwijs. In 2016 heeft dit geresulteerd in het maken 

van een lipdub. 

 

Culturele ANBI Status 
Vanaf 1 januari 2015 heeft La Mascotte de status van een Culturele Algemeen Nut 

Beogende Instelling. 

Volgens onze statuten beoogt de vereniging de beoefening van muziektheater en de 

bevordering daarvan. Dit jaar heeft het accent van onze doelstelling meer in het teken 

gestaan van die bevordering. We zoeken voor onze beoefening naar verbreding, opleiding 

en samenwerking met anderen. De weg naar een productie toe wordt daarmee net zo 

belangrijk onderdeel van het proces als de geënsceneerde uitvoering zelf. Voor de 

komende jaren zal dit beleid worden gehandhaafd. 

 

Externe Contacten 
Bovengenoemde visie op onze taak vertaalt zich ook in onze contacten met overige 

organisaties. Medewerking aan andere festivals en evenementen past in dit beeld. 

We onderhouden bijvoorbeeld contacten met Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Toerisme 

Schokland en Festival Oord. We hebben ad hoc overleg met middelbare scholen. We doen 

mee aan de Beursvloer voor vrijwilligersorganisaties. La Mascarade presenteert zich op de 

vrijwilligersbeurs. Uitwisseling van ervaringen met andere verenigingen vindt plaats. We 

onderhouden een goede relatie met de gemeentelijke overheid en de provinciale overheid. 

Vertegenwoordigers van beide bestuurslagen, met name het College van B&W en de 

Commissaris van de Koning bezoeken graag onze voorstellingen. Omroep Flevoland 

besteedt regelmatig aandacht aan onze activiteiten. 
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Eenzelfde houding is ook nodig bij subsidieaanvragen, fondswerving en sponsoring. We 

onderstrepen daarbij onze regionale functie. Dit jaar heeft bijvoorbeeld het Woudsend 

Fonds uit Balk een fondsbijdrage aan onze productie geleverd. Ook landelijke fondsen 

worden benaderd om de bevordering van het muziektheater in deze regio op de een of 

andere manier te steunen. 

Gelukkig kunnen we op een goede respons vanuit het plaatselijke bedrijfsleven rekenen. 

Enkele leden en vrijwilligers presteren het elk jaar weer om een aanzienlijk bedrag bij 

sponsoren toegezegd te krijgen. Het is een tijdsintensieve taak maar zonder dit soort 

inspanningen kunnen wij onze doelstellingen niet verwezenlijken.  

 

Er is een nauwe samenwerking ontstaan met de organisatie Toerisme Schokland. Dit heeft 

geresulteerd in een optreden op 6 juni bij het festival Schimmig Schokland. 

Omroep Flevoland heeft een korte documentaire gemaakt over de realisatie van de 

uitvoering De Parelvissers, deze is op tweede kerstdag 2016 uitgezonden. Verder heeft 

Omroep Flevoland een integrale opname van De Parelvissers gemaakt. Deze wordt op de 

eerste dag van 2017 uitgezonden. 

Dit jaar konden wij de Commissaris van de Koning en het College van Burgemeester en 

Wethouders tot de bezoekers van onze voorstelling rekenen. 

 

 

II. Activiteiten artistiek 
 

A. Regionale Dag van Klassieke Zang. 
Ter gelegenheid van ons 35 jarig jubileum is er in samenwerking met het 

Cultuurbedrijf op 20 februari 2016 de Regionale Dag van Klassieke Zang 

georganiseerd. Deze dag viel in vier onderdelen uiteen. Het scratchproject voor 

volwassenen, workshop voor jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. Masterclass 

zang door Claudia Pattaca, presentatie van de deelnemers in een avondconcert. Voor 

het scratchproject hebben zich 8 deelnemers aangemeld. Geografisch gezien kwamen 

de deelnemers uit de omgeving van Drachten tot Meppel en van Diever tot Bussum. 

Voor het jongerenproject heeft zich 1 deelnemer aangemeld. De Masterclass kende 8 

deelnemers, waarvan 3 van buiten de vereniging. 

 

B. Festival Oord 

Onder leiding van zangpedagoog Marian Huitema en met begeleiding van pianist Jan 

Groot hebben de leden van ons jeugdkoor deelgenomen aan het openlucht festival 

Oord in Emmeloord. Het festival, 1 juli 2016, had als thema “Lef”. Tijdens de 

middagsessie en aan het begin van de avond verzorgde het koor vol enthousiasme 

twee optredens. De combinatie jeugdkoor – 12 tot 16 jaar – en klassieke zang paste 

goed bij dit festivalthema. 
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C. Schimmig Schokland in het Uit-Je-Tent weekend. 
Ter promotie van de recreatieve kant van De Noordoostpolder wordt ieder jaar een 

grootschalig evenement georganiseerd. Naast het kamperen op ongewone plaatsen 

bestaat er de mogelijkheid verschillende activiteiten te bezoeken. Op 4 juni 2016 is de 

mystieke verlichte avondwandeling Schimmig Schokland georganiseerd. Tijdens deze 

avond heeft onze vereniging aan het startpunt van de route enkele optredens verzorgd. 

 

D. Lipdub 
In samenwerking met Omroep Flevoland, het EmelwerdaCollege, het Zuyderzee 

Lyceum, het Cultuurbedrijf en La Mascotte is er rond De Parelvissers en Schokland 

een lipdub gerealiseerd. Leerlingen uit de hoogste klassen van beide middelbare 

scholen zijn uitgenodigd om hun medewerking te verlenen aan de opname van deze 

lipdub. Zij hebben de Nederlandse tekst van het beroemde duet “Au fond du temple 

saint” ingestudeerd. Het bedrijf Beeldband uit Utrecht heeft deze lipdub opgenomen 

op Schokland. 

Omroep Flevoland filmde intussen The making off en heeft daarover een reportage 

uitgezonden. Twee solisten van De Parelvissers, Wiebe Pier Cnossen en Gerrit van der 

Heide, zongen de orkestband in. Het Cultuurbedrijf stelde hiervoor zijn opnamestudio 

ter beschikking.  

Het eindresultaat staat op YouTube en is inmiddels eind 2016 al zo’n 1400 keer 

bekeken. 

 

E. Passie op Schokland. 
Op zondag 25 september heeft de eerste editie van een cultureel festival op Schokland 

plaatsgevonden. Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft in samenwerking met het 

centrum voor Amateurkunst Flevoland een muzikale en theatrale kunstroute Passie op 

Schokland uitgezet. De bezoeker werd meegenomen in een verhaal over ontheemding 

gebaseerd op de ontruiming 

van het voormalige eiland in 

1859. In het verhaal is een 

plaatselijke uitvoering van 

De Parelvissers opgenomen. 

Die voorstelling wordt ruw 

onderbroken door de 

burgemeester van 

Schokland. De 

burgemeester kondigt aan 

dat iedereen het eiland moet 

verlaten. 

La Mascotte kon voor dit 

deel op basis van een klein 

stukje uit De Parelvissers met het koor, jeugdkoor en dansers in de originele 

operakleding een prachtige bijdrage leveren aan deze Passie. 

  

foto: Sjors Evers 
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F. De opera De Parelvissers (4, 5 en 6 november 2016) 
In kader van de samenwerking met het Cultuurbedrijf is onze voorstelling De 

Parelvissers een coproductie geworden. Het Cultuurbedrijf nam daarbij het 

dansgedeelte nagenoeg volledig voor haar rekening en faciliteerde onder andere in het 

beschikbaar stellen van repetitieruimtes. Onder leiding van Britt de Vries, tevens 

verantwoordelijk voor de choreografie, heeft de dansselectie van het Cultuurbedrijf de 

dansen binnen De Parelvissers verzorgd. Op het vlak van PR en educatie maakte het 

Cultuurbedrijf de opname van de lipdub financieel mogelijk. Op deze wijze werd 

zowel de opera als werelderfgoed Schokland op een andere manier onder de aandacht 

gebracht van scholieren en algemeen publiek.  

 

Tijdens de extra algemene ledenvergadering d.d. 12 juli 2016 heeft de vergadering 

besloten de bezetting van het orkest afhankelijk te laten zijn van de toegekende 

fondsen.  

Na een jarenlange samenwerking met Filharmonie Noord is er dit jaar gekozen om de 

begeleiding te laten verzorgen door Stichting Begeleidingsorkest uit Amersfoort. 

De orkestgrootte bedroeg 15 musici. Het jeugdkoor is begeleid door drie 

accordeonisten. 

 

Begin juni heeft regisseur Dick van Ommen moeten besluiten, zich uit deze productie 

terug te trekken. Zijn taak is overgenomen door Albert Bonnema. Ook werden we 

geconfronteerd met het uitvallen van een aantal externe solisten en een moeizame 

zoektocht naar invulling van de laatste vacatures. Uiteindelijk is een en ander toch 

gelukt zonder een al te grote afwijking in begroting en beoogde kwaliteit. 

Tot ieders tevredenheid is er dit jaar een extra repetitie in het theater gehouden. Het 

ligt in de lijn der verwachting dat ook volgend jaar deze extra repetitie wordt gepland. 

Ook dit jaar hebben wij een stevige publiciteitscampagne georganiseerd, met onder 

meer plaatsing van een 4 pagina’s groot katern in de Flevopost. Verder zijn er in de 

Bonnenkrant advertenties geplaatst en zijn er aanvullende redactionele artikelen in 

beide weekbladen in de Noordoostpolder verschenen. 

Met een totaal van 907 betalende bezoekers hebben we de stijgende lijn kunnen 

continueren. 

Daarbij is 75% van de verkoop rechtstreeks via theater ’t Voorhuys gerealiseerd. De 

overige 25% is via eigen leden, vrijwilligers en bezoekers van onze site verkocht. Een 

aantal relaties van onze leden is rechtstreeks doorverwezen naar de fysieke kassa van 

het theater omdat de IDEAL betaling via de site soms als belemmerend wordt ervaren. 

Het totaal uitgegeven aantal vrijkaarten voor vrijwilligers, niet-spelende-leden, 

solisten, relaties en sponsorafspraken bedroeg 95 stuks. 
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III. Commerciële activiteiten 
 

A. La Mascarade  
In 2016 zijn de verhuuropbrengsten conform aan de geschatte verwachting. De maand 

december heeft een prachtig resultaat gehaald door de verhuuropbrengsten van 

galakleding en kleding voor het Dickensfestival in Lemmer. 

Ook dit jaar is ingezet op een advertentiereeks o.a. in De Bonnenkrant en een mailing 

naar scholen.  

Een goede bezetting van La Mascarade blijft een punt van zorg. Het is ons nog niet 

gelukt voldoende leden en vrijwilligers te vinden voor een ruime  bemensing van La 

Mascarade.  

Met een bijdrage van het Oranjefonds en met assistentie van vrijwilligers van de 

Rabobank werden op de NLdoet dag d.d. 11 maart 2016 nieuwe boeidelen bij la 

Mascarade geplaatst. De vrijwilligers van de Rabobank werden ons toegezegd op de 

Beursvloer van Carrefour. 

 

B. Anjercollecte ( 29 mei t/m 4 juni) 
La Mascotte collecteert in 8 wijken voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De 

vereniging ontvangt elke drie jaar een bijdrage vanuit dit fonds. Er wordt daarom ook 

gerekend op medewerking bij deze collecte. De vereniging mag zelf direct de helft van 

de opbrengst houden. 

 

C. Kerstmarkt Emmeloord 
Elk jaar heeft La Mascotte een oliebollenkraam op de kerstmarkt. De totale verkoop 

was dit jaar geweldig. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse productie. 

 

D. Rabobank Clubkasactie 
Dit jaar heeft de vereniging zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkasactie. Leden 

van de plaatselijke Rabobank verdelen daarbij het door de bank beschikbaar gestelde 

sponsorbedrag over de deelnemende verenigingen. De opbrengst wordt gebruikt voor 

de jeugdopleiding. In samenwerking met het Cultuurbedrijf kunnen de ensemblelessen 

voor het jeugdkoor de tweede helft van dit lesseizoen worden gecontinueerd. 

 

E. PR-activiteiten 
Alle activiteiten op PR-gebied hebben in het teken gestaan van de Regionale Dag van 

Klassieke Zang, La Mascarade en De Parelvissers.  

Omroep Flevoland heeft op 10 september een pilot opgenomen van het programma 

Kunstkantine bij het Cultuurbedrijf. In deze life uitzending is een interview geweest 

met Albert Bonnema en Gerrit van der Heide. Dezelfde week verzorgde Radio 

Flevoland ook een korte reportage met interviews vanuit La Mascarade. Op 20 

september werd de lipdub opgenomen. Voorafgaand aan de lancering daarvan op 

YouTube heeft Omroep Flevoland een TV-reportage uitgezonden van The making off.  

In de aanloop naar de voorstelling is in de huis-aan-huis weekbladeditie van de 

Flevopost een katern uitgebracht met achtergrondinformatie, artikelen over de nieuwe 

regisseur en de choreografe en een interview met Peter de Haan, directeur van het 

Cultuurbedrijf. 
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In de week voor onze uitvoering is er een radio-interview geweest met onze voorzitter. 

Beide weekbladen hebben redactionele artikelen geplaatst over De Parelvissers. 

Samen met sandwichborden langs de invalswegen van Emmeloord en in de 

groendorpen is er op deze wijze ruim aandacht aan onze voorstellingen besteed. 

Op tweede kerstdag is er door Omroep Flevoland een reportage uitgezonden over onze 

vereniging en De Parelvissers. De integrale uitzending is gepland op nieuwjaarsdag 

2017. 

Leden van de vereniging hebben sponsors benaderd om in ruil voor een 

logovermelding in het katern, een advertentie, vermelding in het programmaboekje of 

anderszins onze productie te steunen.  

 

F. Verloting intern 
Dit jaar werd om de veertien dagen, na de repetitie, een verloting gehouden. De 

opbrengst is verwerkt in de eigen bijdrage voor de productie. De spaarpot voor 

muntgeld staat iedere week paraat om door de leden te worden bijgevuld. 

 

IV  Gezellige activiteiten 
 

 Activiteiten rond mijlpalen om de onderlinge band binnen de vereniging te verstevigen  

 zijn ook dit jaar aan bod gekomen. 

 

A. Etentje na de laatste voorstelling 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar een etentje na de laatste uitvoering georganiseerd. 

 

B. Afscheidsavond Dick van Ommen d.d. 20 december  
Op 20 december hebben wij afscheid genomen van Dick van Ommen als regisseur van 

La Mascotte. Gedurende 28 jaar jaar-met in totaal 27 producties, is Dick van Ommen 

niet meer weg te denken uit de geschiedenis en ontwikkeling van La Mascotte. Na het 

officiële gedeelte met toespraken en een privé-concert was er een informeel samenzijn 

in de foyer van het Cultuurbedrijf.  

 

C. Lief en Leed 
De onderlinge band en betrokkenheid binnen onze vereniging staat op een hoog peil. 

We zingen voor de jarigen en bij verdrietige gebeurtenissen reiken we elkaar de hand. 

 

V 2017 
Dit jaar staat in het teken van de samenwerking met het Cultuurbedrijf en het 

aantrekken van nieuwe leden. De oorspronkelijke kern van La Mascotte veroudert 

snel. We zullen met elkaar nieuwe wegen moeten verkennen om in deze tijd op een 

verantwoorde manier de kunstvorm muziektheater te organiseren en te financieren. 

Verbreding en opleiding zal het komende jaar het uitgangspunt zijn. De weg naar het 

uitvoeren van een productie zal een belangrijke plaats gaan innemen. De eigenlijke 

uitvoering wordt een stip aan de horizon en moet helpen nieuwe mensen voor ons koor 

te interesseren. Samenwerken met andere organisaties/koren zal hoog op de agenda 

staan. 

Vol vertrouwen gaan we met alle leden deze nieuwe uitdagingen aan.  
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scene uit “De Parelvissers” foto: Jan Groot 


