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1. Algemeen 

Leden. 

Het ledental van La Mascotte bedroeg op 1 januari 2019 totaal 51 leden, met een gemiddelde leeftijd van 52 

jaar. 76% van deze leden is afkomstig uit de NOP. 

Per 31 december 2019 telt La Mascotte 48 leden met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar waarvan 75% 

woonachtig is in de NOP. 

De actuele leeftijdsopbouw is als volgt: 10 leden jonger dan 18 jaar, 12 leden tussen 18 jaar en 65 jaar, 26 

leden ouder dan 65 jaar. 

 

Bestuur 

In de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2019 zijn een aantal bestuurswisselingen bekrachtigd. 

Voor de actuele samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar de website.  

Het bestuur is in 2019 in negen reguliere bestuursvergaderingen bijeen geweest. 

 

Algemene ledenvergaderingen 

De eerste algemene ledenvergadering van 2019 werd gehouden op 12 maart. 

De jaarstukken van 2018 en de begrotingen van 2019 e.v. zijn besproken en vastgesteld. 

Het bestuur meldt dat de sollicitatiecommissie heeft voorgesteld, geen van de twee overgebleven kandidaten 

aan te stellen als regisseur. De ALV geeft het bestuur toestemming om vanuit het eigen netwerk en contacten 

geschikt geachte kandidaten actief te benaderen en daarmee verder te gaan.  

Aandacht was er voor de jubilarissen. 

Op 9 juli 2019 heeft er een tweede Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Daar heeft de vergadering, 

na een toelichting, haar fiat gegeven aan de geplande uitvoering van Orpheus in de Onderwereld in november 

2019 mits de fondstoezeggingen dit toelaten.  Om deze productie te kunnen uitvoeren wordt door het 

Cultuurbedrijf Noordoostpolder een fondsaanvraag uitgewerkt bij het FCP waarin een substantieel deel 

gereserveerd is voor de productie. De uiteindelijke vormgeving van deze productie en het bijbehorend 

flankerend beleid zal budgettair afhangen van de toekenning van deze fondsaanvraag bij het FCP.  

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. 

 

Artistiek team 

De moeizame zoektocht naar een nieuwe regisseur heeft begin april uiteindelijk geresulteerd in het 

contracteren van het duo Gina Maria en Eva Löbker. Ze zijn afkomstig uit de musicalwereld. Voor de 

choreografie en de dans is Britt de Vries aangetrokken. Door het late tijdstip van aantreden en relatieve 

onbekendheid met het operagenre van de regisseurs diende het team alle zeilen bij te zetten voor het realiseren 

van de productie.  
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Samenwerking met het Cultuurbedrijf 

In 2019 hebben wij de samenwerking met het Cultuurbedrijf geïntensiveerd. Zichtbare resultaten tekenen zich 

af. 

Deze samenwerking heeft zich geconcentreerd op de navolgende punten: 

• Jeugdkoren. De jeugdopleiding van La Mascotte wordt verzorgd door het Cultuurbedrijf. 

De betreffende ensemblelessen worden gegeven door Marion Bluthard.  

Het jeugdkoor 2.0 heeft een vervolg gekregen in jeugdkoor 2.1 waarbij de deelnemers lid zijn 

geworden van La Mascotte. 

De jeugdkoren zijn op de site van het Cultuurbedrijf vermeld als onderdeel van het cursusaanbod van het 

Cultuurbedrijf. Onderling worden voor deze groep activiteiten van het Cultuurbedrijf en activiteiten van La 

Mascotte afgestemd, waaronder deelname aan Orpheus.  

• Leden van La Mascotte krijgen een 

aanzienlijke korting op individuele zanglessen.  

• Het Cultuurbedrijf en La Mascotte hebben 

besloten als coproducenten op te treden voor 

Orpheus in de Onderwereld. De 

samenwerking breidde zich uit met de 

fondswerving bij het Fonds voor 

Cultuurparticipatie en bij de uitvoering van de 

daarbij behorende programma onderdelen. 

• Een projectgroep dansers waaronder 

leerlingen van de afdeling klassieke dans werd 

geïntegreerd in de voorstelling met een 

specifiek daarvoor ontwikkelde choreografie.  

 

Culturele ANBI Status 

Vanaf 1 januari 2015 heeft La Mascotte de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze 

status ondersteunt ons bij fondswerving en biedt bedrijven en donateurs mogelijkheden voor verhoogde 

belastingaftrek van giften. 

Volgens onze statuten beoogt de vereniging de beoefening van muziektheater en de bevordering daarvan. We 

zoeken voor onze beoefening naar verbreding, opleiding en samenwerking met anderen. De weg naar een 

productie toe wordt daarmee een net zo belangrijk onderdeel van het proces als de geënsceneerde uitvoering 

zelf.  

 

RABO verenigingsondersteuning 

We zijn nog niet veel verder gekomen in het vinden van een modus waarin wij als La Mascotte andere dan de 

gebruikelijke tegenprestaties kunnen formuleren voor hoofdsponsoren. Wel hebben we weer een 

donateurskraam ingericht tijdens onze voorstellingen. Tijdens de clubsupport-actie-avond van de Rabobank 

afgelopen 29 oktober hebben we weer een bijdrage kunnen ontvangen voor onze jeugdopleiding. 

 

Orpheus solisten uit 1994 en 2019 - foto Reina Halman 
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Externe Contacten 

Onze visie op de taak als Culturele ANBI vertaalt zich ook in onze contacten met overige organisaties. 

Medewerking aan andere festivals en evenementen past in dit beeld. 

We deden dit jaar mee aan Thankyouforthemusic. We waren present op de laatste fysieke Beursvloer voor 

vrijwilligersorganisaties. We verstrekken daar een beperkt aantal vrijkaarten t.b.v. vrijwilligers of deelnemers 

die om financiële redenen normaal de voorstellingen van La Mascotte niet kunnen bezoeken. Uitwisseling van 

ervaringen met andere verenigingen vindt plaats. We onderhouden een goede relatie met het Cultuurbedrijf, 

de gemeentelijke overheid en de provinciale overheid. 

La Mascotte brengt haar zienswijze met betrekking tot steun aan de semiprofessionele amateurkunst over bij 

de behandeling van gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s. Gesprekken op gemeentelijk en provinciaal 

niveau zijn geïnitieerd om tot een meer structurele ondersteuning van onze producties te komen.  

Dit jaar konden wij de Commissaris van de Koning en enkele wethouders wederom tot de bezoekers van onze 

voorstelling rekenen. Een aparte uitnodiging is verstrekt aan beleidsmedewerkers van de provincie en een 

vertegenwoordiging van de raadscommissie Samenlevingszaken van de gemeente Noordoostpolder.  

 

Activiteiten artistiek 

Acteerproeverij met Peter Lusse 

Als laatste activiteit vanuit het FCP-

programma Jijmaakthetmee is op 2 

maart een acteerproeverij gehouden. Het 

betrof een middag- en avondvullend 

programma waarin nieuwe zangers 

kennis kunnen maken met het 

muziektheater. De muzikale leiding was 

in handen van Marion Bluthard en Jan 

Groot zorgde voor de begeleiding. 

Buiten de ca. 40 leden van La Mascotte 

om hebben zich hiervoor vier cursisten 

ingeschreven. In het middagprogramma 

werd muzikaal koorwerk uit Orpheus 

ingestudeerd en vervolgens onder 

leiding van Jop van Gennip enkele 

spelelementen toegevoegd. Peter Lusse 

gaf in een masterclass de nodige 

verdieping waarbij houding op toneel en presentatievalkuilen bij dit spelonderdeel nader werden uitgelicht. In 

het avondprogramma werd een compilatie van Orpheus in de Onderwereld met in- en externe solisten door 

Peter Lusse gepresenteerd. Uiteraard vormde het in de middag geleerde een onderdeel van deze compilatie. 

Wij konden die avond ca. 35 bezoekers van buiten begroeten.  

Thankyouforthemusic 

Onder leiding van dirigent Marion Bluthard en met begeleiding van pianist Jan Groot gaf La Mascotte op 

zaterdag 6 april een kleine presentatie van delen uit Orpheus. In het MFC Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord 

vond die dag weer een presentatie van diverse koren plaats. We hebben deze gelegenheid gebruikt om onze 

komende voorstelling onder brede aandacht van publiek te brengen.  

Peter Lusse met Jop van Gennip bij de Acteerproeverij. foto Jasper Kempen 
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Wereldwijd 

Op zaterdag 1 juni werkten beide jeugdkoren mee aan de presentatie 

van het Cultuurbedrijf door leerlingen en docenten in theater ´t 

Voorhuys in Emmeloord. Er werden liedjes uit Polen en uit Japan 

gepresenteerd. Daarnaast verzorgden twee leden de soli in Rossini´s 

kattenduet. 

 

Opera comique Orpheus in de Onderwereld, 9 en 10 november 

2019 

Het is 25 jaar geleden dat La Mascotte Orpheus in de Onderwereld voor het eerst heeft uitgevoerd. Het was 

toentertijd locatietheater in een opslagloods voor pootaardappelen.  

Onze voorstelling van 2019 was in theater ´t Voorhuys. Andere entourage, andere faciliteiten, andere 

artistieke leiding.  

 

Regie en artistiek concept, financiering 

Het regisseursduo heeft stevige aanpassingen aan 

het script gedaan. De Openbare Mening als 

influencer met mobieltje, hashtags en selfies gaf 

het verhaal een eigentijds karakter. Moderne 

hulpmiddelen zoals links en rechts decorprojectie 

en een liftschacht in het midden maakte het 

mogelijk de overgangen tussen de verschillende 

werelden in deze van oorsprong Griekse mythe 

krachtig te visualiseren. Knipogen naar huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen zoals de tendens 

naar verse-maaltijd-bestellingen werden in spel en 

dans geïntegreerd. Het werd een frisse 

voorstelling. 

 

Bij onze zoektocht naar fondsen en subsidies is ons gebleken, dat, binnen de FCP-regelingen, in 2019 alleen 

een aanvraag van onze coproducent Cultuurbedrijf 

NOP tot de mogelijkheden behoorde. Het betreft de 

regeling Maakruimte voor Cultuur waarin culturele 

instellingen samen met cultuurmakers verkennen hoe 

de maakruimte voor cultuur verbreed kan worden. 

Het toegekende project kent drie onderdelen, 

waarvan Orpheus in de Onderwereld als eerste - en 

integratie van Orphy’s Opstap Orkest binnen de 

voorstelling als tweede afgerond zijn. Het derde deel 

– Goden Gezang - integratie van jong en oud bij 

activiteiten – is gestart met een reünie van oud 

deelnemers van de uitvoering van 1994. Het vervolg 

– een projectcursus muziektheater rond de West Side 

Story staat gepland voor de periode april – juni 2020. 

In de kleedkamer – foto Alien Kistemaker 

 Introductie door De Openbare Mening - foto Jan Groot 

Orphy's Opstap Orkest tijdens de workshop met het orkest 

Filharmonie Noord - foto Freddy Schinkel De Stentor 
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Naast deze FCP-regeling kon La Mascotte alleen rekenen op een bijdrage van het VSBfonds en van de 

gemeente Noordoostpolder. Het Cultuurbedrijf faciliteerde onze inspanningen en droeg binnen haar 

mogelijkheden substantieel bij aan het slagen van deze productie. We zijn onze sponsoren en donateurs 

dankbaar voor hun bijdrage. Uiteindelijk is het totaal aan fondsen en subsidies evenals de sponsorbijdragen 

achtergebleven t.o.v. de begrote bedragen. We hebben deze productie dan ook met een verlies moeten 

afsluiten.  

 

Rolverdeling 

La Mascotte zet sterk in op de participatie van 

jongeren. Er waren genoeg rollen die kwalitatief 

door eigen mensen goed in te vullen zijn. Voor de 

solistenrollen is net als vorig jaar de keuze 

overwegend gevallen op (bijna) afgestudeerde, zeer 

enthousiaste zangers van het conservatorium in 

Tilburg. Overige solistenrollen zijn regionaal en 

met veelal jonge koorleden ingevuld. Jeugdleden 

namen tevens de rol van understudy voor de 

hoofdrollen op zich. Het nieuwe jeugdkoor (2.1) 

trad grotendeels op als leerlingen van Orpheus en 

als liefdespolitie.  

Leden en exleden van de klassieke dansgroep van 

het Cultuurbedrijf onder leiding van Britt de Vries 

verzorgden de dans. Het orkest Filharmonie Noord in een bezetting van 21 musici zorgde voor de begeleiding. 

Externe inbreng 

Voor het eerst is gebruik gemaakt van de inbreng van leerlingen van het Cibap uit Zwolle: vakschool voor 

vormgeving. Vanuit de door hen aangedragen voorstellen voor decorprojecties zijn er een aantal 

daadwerkelijk gebruikt.  

Gezien het beschikbare korte tijdsbestek voor het ontwerpen van het decor is hun inbreng in 2019 beperkt 

gebleven.  Het ligt in de bedoeling bij komende producties hen in een veel eerder stadium bij het 

decorontwerp te betrekken. 

Publieksbereik 

In totaal zijn er 659 toegangskaarten uitgegeven, een honderdtal meer dan vorig jaar. Tweederde  van de 

verkoop is rechtstreeks via theater ’t Voorhuys gerealiseerd. De overige eenderde is via eigen leden, 

vrijwilligers en bezoekers van onze site verkocht. Deze verhouding illustreert duidelijk onze maatschappelijke 

positie in deze regio: het merendeel van de bezoekers heeft geen directe relatie met de leden van La Mascotte.  

 

Compilatie in woonzorgcentra 

Een speciaal optreden hebben wij verzorgd voor de bewoners van verzorgingshuis Talma Hof. Ook dit jaar is 

er voor onze jonge gastsolisten in de repetitieweek en tijdens de voorstellingsweek door La Mascotte een Bed 

& Breakfast gereserveerd. Voor de warme maaltijd in die periode zijn voor solisten en leiding afspraken 

gemaakt met Zorggroep Oude en Nieuwe Land over het mee eten in het restaurant van woonzorgcentrum Hof 

van Smeden. Als tegenprestatie hebben wij, samen met hoofdrolspelers, op de dinsdagavond na onze 

voorstelling een verkorte versie van drie kwartier in ontmoetingsruimte van Talma Hof uitgevoerd.  

 

Orpheus - De Olympus - foto Jan Groot 
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Overige activiteiten 

 

La Mascarade kledingverhuur 

Een belangrijk gezicht naar buiten is de kledingverhuur bij La Mascarade in Creil. Het is tevens het onderdeel 

waar de meeste vrijwilligers van de vereniging actief zijn. In 2019 is meer aandacht besteed aan de 

zichtbaarheid. De afscherming van de etalages is aangepast en de bijbehorende verlichting op een meer 

professionele manier ingericht. De aankleding van de etalageramen wordt regelmatig vernieuwd. In 2019 zijn 

de verhuuropbrengsten echter verder teruggelopen. In de decembermaand wordt niet alleen galakleding 

verhuurd, maar ook Dickenskleding, alhoewel deze verhuur terugloopt.  

Een goede bezetting van La Mascarade blijft een punt van zorg. Er is nog ruimte voor meer leden en 

vrijwilligers om de huidige  bemensing van La Mascarade te realiseren.  

De eigen voorraad kostuums en materialen samen met de inzet van vrijwilligers maakt het voor La Mascotte 

mogelijk de kostenpost kleding voor de jaarlijkse productie zeer laag te houden. Een nieuwe afweging tussen 

verrekenprijs en kosten kledingbeheer is echter onontkoombaar. Ontwerp en productie van de kleding voor 

Orpheus stond in 2019 behoorlijk onder druk voornamelijk doordat de zoektocht naar een regisseur pas in een 

laat stadium tot resultaat leidde. Door een formidabele inspanning van met name vrijwilligers is dit 

uiteindelijk gelukt. 

 

Bemensing stembureaus en Poldertoren-suppoost 

Gemeente Noordoostpolder geeft verenigingen de kans, tijdens verkiezingsdagen, tegen een vergoeding de 

aanvullende bemensing te leveren voor stembureaus. Dit levert jaarlijks een welkome aanvulling op van de 

verenigingsbijdrage aan de productiefinanciering. In en rond de vakantieperiode heeft La Mascotte aan het 

Cultuurbedrijf assistentie verleend bij het opvullen van suppoostdiensten voor een expositie in de Poldertoren.  

 

Anjercollecte (mei 2019) 

La Mascotte collecteert in 9 wijken voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De vereniging ontvangt elke drie 

jaar een bijdrage vanuit dit fonds. Het PBCF-Sayers Fonds maakt onze jeugdopleiding mogelijk. Er wordt 

daarom ook gerekend op voldoende medewerking bij deze collecte. De vereniging mocht zelf direct de helft 

van de opbrengst houden. Wij bestemmen dat deel als verenigingsbijdrage aan de productie. 
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Kerstmarkt. 

Elk jaar heeft La Mascotte een oliebollenkraam op de kerstmarkt. Doordat in 2019 deze verplaatst werd van 

de zaterdag naar de vrijdag was het voor ons onmogelijk over oliebollen te beschikken: op de vrijdag geen 

ruimte en menskracht beschikbaar bij onze huisbakker. We beraden ons op een oplossing voor 2020. 

 

PR-activiteiten 

Alle activiteiten op PR gebied hebben in het teken gestaan van het werven van projectzangers en deelnemers 

aan de Acteerproeverij, La Mascarade en Orpheus in de Onderwereld.  

Er is een stevige publiciteitscampagne georganiseerd, met onder meer plaatsing van een 4 pagina’s groot 

katern in de Noordoostpolder. Aspecten van deze productie werden uitgelicht met achtergrond informatie, 

artikelen over regisseursduo, Orphy’s Opstap Orkest  en de Goden Gezang-reünie. 

Verder zijn er in de dorpskranten en in de Bonnenkrant advertenties geplaatst en zijn er aanvullende 

redactionele artikelen in de krant verschenen. 

Met een mailing vanuit het theater en sandwichborden langs de invalswegen van Emmeloord en in de 

groendorpen is er ruim aandacht aan onze voorstellingen besteed. 

 

Sociale activiteiten 

La Mascotte is een vereniging waarin deelnemers om elkaar geven. Die aandacht voor elkaar versterkt de 

onderlinge band binnen de vereniging. Een aantal van die activiteiten zijn al zo gewoon geworden, dat ze 

soms doorlopen nadat de desbetreffende persoon al geen lid of vrijwilliger meer is van La Mascotte. Oud-

leden voelen zich welkom om zo maar eens weer een repetitie als toeschouwer bij te wonen. En terugkeer na 

een langere periode van afwezigheid wordt met applaus begroet. La Mascotte is ook aangemeld bij de 

gemeentelijke Doe Mee regeling: lidmaatschap van La Mascotte mag eigenlijk niet afhangen van de vraag of 

iemand de contributie kan betalen.  

 

Attenties voor leden en vrijwilligers 

Leden, artistiek team en vrijwilligers ontvangen bij hun verjaardag een kaartje van de vereniging. Een zeer 

punctuele vrijwilliger maakt er nagenoeg een sport van, dat kaartje ’s morgens vóór dag en dauw te bezorgen. 

Trakteren tijdens een repetitie wordt beloond met een Lang zal ze leven. Zieken worden bedacht met een 

massaal ondertekend kaartje. Vrijwilligers en niet-meespelende leden kunnen onze voorstellingen vanuit de 

zaal bekijken. Op de jaarafsluiting worden vrijwilligers en artistiek team bedacht met een kleine attentie. Het 

zijn maar kleine dingen, maar zijn tekenend voor de sfeer binnen de vereniging. 

 

Verloting intern voor de eigen bijdrage 

Om de veertien dagen, na de repetitie, houdt La Mascotte een interne verloting. Prijzen worden deels door 

leden zelf ingebracht; regelmatig wordt er een bos bloemen of een z.g. Bettycake verloot. De opbrengsten van 

deze “derde helft” worden verwerkt in de eigen bijdrage voor de productie. Zo is het mogelijk dat de 

vereniging zelf een substantiële bijdrage aan de eigen productie levert zonder dat dit gevolgen heeft voor de 

contributie.  
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Etentje na de laatste voorstelling 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar een etentje na de laatste uitvoering georganiseerd. Leden en vrijwilligers met 

hun partner, artistiek team, solisten zijn daar van de partij. Ongeveer 95 mensen hebben dit jaar hieraan 

meegedaan. 

 

 

Orpheus - De Onderwereldkerkers - foto Jan Groot 


