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Jaarverslag 2021 

1. Algemeen 

Leden en vrijwilligers 

Het ledental van La Mascotte bedroeg op 1 januari 2021 totaal 42 leden, met een gemiddelde leeftijd van 58 

jaar. 83% van deze leden is afkomstig uit de NOP. 

Per 31 december 2021 telt La Mascotte inclusief Zwolle 39 leden met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar 

waarvan 64% woonachtig is in de NOP. 

De actuele leeftijdsopbouw is als volgt: 1 lid jonger dan 18 jaar, 13 leden tussen 18 jaar en 65 jaar, 25 leden 

ouder dan 65 jaar. 

La Mascotte telt op 1 januari het aantal van 16 en op 31 december 17 vrijwilligers. 

Ook dit jaar heeft veel in het teken van de pandemie COVID-19 gestaan. Vanaf februari hebben we veel 

repetities via Zoom moeten houden. COVID-19 heeft bij de volwassenen zelf geen invloed gehad op het 

ledental en het aantal vrijwilligers; oorzaken liggen in het natuurlijk verloop (werk, overlijden, algehele 

teruggang in gezondheid e.d.). We gedenken in dit verband het overlijden in 2021 van een erelid en van een 

gewaardeerd vrijwilliger.   

Wel is een groot deel van de oudere jeugdleden vertrokken wegens studie elders. Ook hebben we moeten 

stoppen met ons jongste jeugdkoor. Voor hen was het ontbreken van fysieke repetities dermate ingrijpend dat 

de zin om door te gaan compleet verdween.  

Een lichtpunt is de opstart van een koorafdeling in Zwolle. We zijn na een intensieve wervingscampagne in 

de herfst gestart met 10 leden, vooralsnog op projectbasis tot eind mei.  In verband met de noodzaak van een 

coronatoegangspas bij repetities hebben twee leden ervoor gekozen hun deelname voortijdig te beëindigen.   

 

Bestuur 

Op de Algemene Ledenvergadering werden Liesbeth van Look en Richard Bos herkozen als bestuurslid. 

Richard Bos is tevens benoemd tot secretaris. We missen in ons bestuur Anneke de Jong. Haar gezondheid 

ging dit jaar sterk achteruit waarna ze eind december is overleden. 

Het bestuur is in 2021 in negen bestuursvergaderingen bijeen geweest waarvan enkele via een Zoom 

verbinding. 

 

Jubileum 40 jaar La Mascotte 

La Mascotte bestond 27 januari 2021 veertig jaar.  

 

Door de lockdown was het niet mogelijk er een groot feest 

van te maken. Om deze gelegenheid toch niet geheel 

ongemerkt voorbij te laten gaan werden alle leden, 

vrijwilligers en het artistiek team op de dag zelf verrast met 

een roos. Ons logo werd opgepoetst en een 

herdenkingspostzegel samengesteld. Tussen de twee 

uitvoeringen van de pocketopera in op 6 november hebben 

zoveel mogelijk leden en vrijwilligers samen geluncht.  
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Algemene ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering werd uitgesteld tot 22 juni omdat we toen pas weer fysiek bij elkaar konden 

komen. Een belangrijk deel van de vergadering werd besteed aan het doorspreken van onze geplande expansie 

naar Zwolle. De vergadering ziet de potentie daarvan in en gaat akkoord met de gepresenteerde plannen. De 

lockdown maakt het ook nodig de geplande pocketopera door te schuiven naar november ’21. De uitvoering 

van Boccaccio wordt daarom verplaatst naar maart ’22 met een voorstelling in Odeon Zwolle op 27 mei, 

onvoorziene ontwikkelingen daargelaten. Deze producties zullen dan gedragen worden door Emmeloord én 

Zwolle. 

We hebben uitvoering stilgestaan bij de plannen voor de daaropvolgende productie. Die staat gepland voor 

het najaar van 2022. We realiseren ons, dat La Mascotte sterk in moet zetten op vergroting van het ledental. 

Als je dan een productie selecteert waarvan op YouTube alleen maar oubollige uitvoeringen te zien zijn werkt 

dit niet mee in de werving van nieuwe leden. Het bestuur stelt daarom voor om het advies van de AC te 

volgen en delen uit de barokopera Les Indes Galantes van Rameau om te vormen tot een eigentijdse dance-

opera. Uiteraard met koorwerk. Het biedt tevens mogelijkheden om onze samenwerking met opleidingen in 

Zwolle te versterken en uit te breiden. De vergadering stemt hier mee in.  

 

Onze artistieke commissie heeft de afspraak met Omroep Flevoland voor de serie korte TV opnames op 

markante locaties in de Noordoostpolder verder uitgewerkt. We kunnen dit programma naar eigen inzicht 

inpassen in ons repetitierooster. Het geeft het koor een perspectief in deze onzekere tijden.  

 

Het wegvallen van de grote productie, de omzetdaling bij kledingverhuur en de keuze om ons artistiek team 

niet te ontbinden hebben wel aanzienlijke financiële gevolgen. 

Om die reden heeft het bestuur besloten voor fondswerving en subsidieaanvragen dit jaar niet de  

productiebegroting maar de verenigingsbegroting in te dienen. De reeds daarvoor ontvangen toezeggingen 

onderstrepen de waardering voor onze plannen tot continuïteit en expansie. Men herkent ons als één van de 

overgebleven verenigingen in dit genre in Nederland. 

De jaarstukken van 2020, de begroting van 2021 en van Boccaccio 2022 zijn besproken en vastgesteld.  

Belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement. Er zijn procedures vastgelegd 

zodat onze manier van besturen in overeenstemming is met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen). Ook wordt nu expliciet verwezen naar de culturele codes rond governance, diversiteit en 

inclusie, en fair practice. 

Er was uiteraard ook aandacht voor onze jubilarissen en voor de geslaagden van de middelbare scholen, 

waarvan een deel wegens een vervolgstudie elders onze vereniging gaat verlaten. 

 

Vrijwilligers 

La Mascotte wordt gesteund door de belangeloze inzet van ca. 17 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. 
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2. Artistiek 

Artistiek team 

Marion Bluthard is als dirigent de artistiek leider en heeft de muzikale leiding. Zij wordt voor de koordirectie 

in Zwolle geassisteerd door Fabian Wasterval die de repetities aldaar overneemt wanneer Marion verhinderd 

is. Jop van Gennip is de regisseur en heeft de toneeltechnische leiding van het koor (Emmeloord + Zwolle). 

Eva Löbker wordt veelal belast met scriptbewerkingen en waar gewenst met regieadviezen. De vaste pianist / 

begeleider is Jan Groot. Producent Gina Maria wordt betrokken bij externe contacten binnen de Stedelijke 

Cultuurregio Zwolle, bij fondswerving en bij de begeleiding van studenten van het Cibap uit Zwolle (decor- 

en kostuumontwerp) en Landstede Zwolle (stages en dans). 

 

Pocketopera ZONL & Triade Vitree 

Ook 2021 was een jaar met maatregelen tot inperken en beheersbaar houden van de COVID-19 pandemie. 

Koorrepetities werden opgeschort, theaterreserveringen en orkestreserveringen meermaals opgeschoven.  

Boccaccio was al omgevormd tot een pocketopera, ingekort tot één uur 

lengte met uitsluitend pianobegeleiding. De twee uitvoeringen werden 

gerealiseerd op 6 november 2021. De werving, begeleiding en 

transport van de bezoekers lag in handen van ZONL (Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land) en Triade Vitree. We hebben moeten constateren dat 

het enthousiasme op managementniveau voor deze activiteit zich 

moeilijk vertaalde naar de “handen aan het bed” van de werkvloer. De 

scherpe eisen voor bezoekers (coronatoegangsbewijs) zorgde ook voor 

een extra werklast voor de betrokkenen. De doelgroep zelf was binnen 

de ZONL echter enthousiast maar soms niet of niet volledig 

geïnformeerd. 

Door deze factoren was het aantal bezoekers minimaal en hebben we 

voor de avondvoorstelling van Triade onze vrijwilligers uitgenodigd 

om niet voor een lege zaal te spelen. 

Naar fondsen en subsidiegevers is 

onze gemeenschappelijke evaluatie 

gestuurd. We merken dat de landelijke 

aandacht en financiële prikkels om 

deze doelgroepen actief of passief bij 

cultuuruitingen te betrekken met ons 

concept moeilijk te realiseren is.  

La Mascotte prijst zich gelukkig dat er 

geen besmettingen bij bezoekers of 

deelnemers te herleiden zijn tot deze 

uitvoeringen. 

  

  

Extra ruimte voor rolstoelbezitters van ZONL bij pocketopera.  Foto: Sjors Evers 
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3. Opstart koorafdeling Zwolle 

Na goedkeur door de ALV is in september gestart met een stevige reclamecampagne om leden te werven voor 

La Mascotte Zwolle. Op 25 september is een open repetitie gehouden waar zich een 25 belangstellenden voor 

hadden aangemeld. Uiteindelijk is hier een groep van 10 enthousiaste zangers uit voortgekomen. Met het 

verplicht worden van de coronapas is dit aantal teruggelopen naar 8 deelnemers.

 

De repetities vinden elke zaterdagmorgen plaats in een zaal van Theater De Spiegel en staan onder leiding van 

Marion Bluthard en Fabian Wasterval. Jan Groot zorgt voor de begeleiding.  

De deelnemers hebben zich verplicht tot en met 27 mei, de geplande voorstellingsdatum voor Boccaccio in 

Odeon Zwolle. Door de lockdown begin 2022 is echter het programma omgegooid: zij doen nu mee met de 

audio- en TV opnames van Toekomstnostalgie door Omroep Flevoland. Boccaccio 2022 is nu verplaatst naar 

november en december 2022. We willen de bestaande groep zoveel mogelijk na mei behouden en in de 

tussentijd verder uitbouwen. 

Zwolse Theaters is een enthousiaste partner. Daar waar wij voorzichtig rekening houden met één voorstelling 

op 11december 2022 zijn de data voor 2023 al vast gereserveerd en houdt men al rekening met een 

succesoptie voor een tweede voorstelling. 

4. Overige activiteiten 

Samenwerking met het Cultuurbedrijf 

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder verzorgt in opdracht van La Mascotte de wekelijkse ensemblelessen van 

onze jeugdleden. Door de pandemie vervielen de fysieke lessen en is de bestaande groep in 2021 uit elkaar 

gevallen. Plannen voor extra werving zijn door de COVID-19 pandemie verschoven naar januari 2022.  

Het Cultuurbedrijf heeft ook een accreditatie voor het aanbieden van een stage voor de mbo opleiding 

Musicalperformer.  
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Een oud jeugdlid van La Mascotte deed deze stage o.l.v. Marion Bluthard en vervulde een rol in de 

pocketopera.  

Het is een goed voorbeeld van de uitbreiding van de samenwerking met het Cultuurbedrijf.  

Culturele ANBI 

La Mascotte heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ondersteunt ons bij 

fondswerving en biedt bedrijven en donateurs verhoogde belastingaftrek van giften. 

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

Onze visie op de taak als Culturele ANBI vertaalt zich steeds meer naar het brengen van toegankelijke 

producties voor een breed publiek met veelal jonge professionals als solisten. Een speerpunt is om de charme 

van het opera comique genre over te brengen op jongeren. Dat kan door ons eigen jeugdkoor maar ook door 

projectonderdelen zoals decor- en kostuumontwerp onder te brengen bij daartoe geschikte opleidingen. Zo 

zijn voor Boccaccio in 2020-2021 minstens veertig jongeren van het Cibap actief geweest met het uitwerken 

van voorstellen daarvoor. Afhankelijk van de actuele productie schakelen we dansgroepen in en werven we 

volwassen projectzangers. 

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. Het samen met het Cultuurbedrijf kunnen aanbieden van een stageplek en het laten uitvoeren van decor- 

en kostuumontwerp door het Cibap – vakschool voor vormgeving in Zwolle – zijn hier recentelijke 

voorbeelden van. Het ligt in onze plannen om de samenwerking binnen de onderwijsinstellingen in Zwolle uit 

te breiden met Landstede en ArtEZ.  

 

RABO Clubsupport 

Tijdens de clubsupport-actie van de Rabobank afgelopen hebben we weer 

een bijdrage kunnen ontvangen voor onze jeugdopleiding. Vanuit het 

coronasteunfonds van de plaatselijke RABO bank is in 2020 al een 

bijdrage ontvangen voor het kunnen uitvoeren van onze pocketopera.  

Het bedrag wordt ingezet om de kostuumhuur voor die productie bij  

La Mascarade te kunnen bekostigen.  

 

Externe Contacten en productiefinanciering 

We onderhouden een goede relatie met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder en bouwen aan de relatie met 

Zwolse Theaters. Het Cultuurbedrijf verzorgt voor ons de jeugdopleiding, is coproducent en faciliteert onze 

activiteiten. De koorafdeling Zwolle repeteert in theatercomplex De Spiegel. Onze voorstellingen worden 

meegenomen in de programmering van theater ’t Voorhuys en theater Odeon. De contacten met gemeentelijke 

en provinciale overheden zijn goed; zij tonen vertrouwen in onze aanpak. 

  

Uit het overleg met Kunstlink is naar voren gekomen, dat de kracht van La Mascotte – producties geleid door 

beroepskrachten met kansen voor jonge professionals en begeleid door een orkest – goed aansluit bij leden, 

vrijwilligers en publiek. We constateren echter dat ons dna niet matcht met de verbredingsintenties van 

bijvoorbeeld het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daar wordt kwaliteit en professionaliteit ondergeschikt 

gemaakt aan meedoen en meebepalen. We zullen onze externe financiering daarom via andere kanalen 

moeten organiseren.  

In de regio Zwolle ontberen we nog een trackrecord. We ondervinden daar hinder van bij fondswerving en bij 

de beoordeling van de subsidie-aanvragen. We vertrouwen erop dat dit na onze eerste optredens in theater 

Odeon wat eenvoudiger wordt. 
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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 2021 zijn logischerwijs de verhuuropbrengsten 

drastisch teruggelopen.  

 

Anjercollecte 

Het prins Bernhard Cultuurfonds heeft haar wijze van collecteren ingrijpend gewijzigd. De bussen zijn 

vervangen door een digitale app op je mobieltje waarmee we een verzoek kunnen zenden naar onze 

persoonlijke contacten. We hebben gemerkt dat dit niet aanslaat bij onze leden. Het is minder dwingend om 

met een collectebus langs de deur te gaan dan om je eigen familie en kennissen met een app bericht om een 

bijdrage te moeten vragen. We hebben in 2021 dan ook niet voor het PBCF gecollecteerd. 

 

Oliebollenverkoop 

Ook in 2021 vond er in Emmeloord geen kerstmarkt plaats. We hebben in 2020 gemerkt dat het aantal 

bezoekers aan het centrum van Emmeloord zonder zo’n markt gering is. Dat vertaalt zich in een lage omzet. 

We hebben besloten in 2021 geen oliebollenverkoop te organiseren 

 

PR-activiteiten 

2021 heeft qua PR gestaan in de opstart van onze koorafdeling Zwolle. Met borden 

langs de wegen in Zwolle en Kampen en met krantenartikelen, persberichten en 

advertenties in De Swollenaer hebben we de start van een operakoor in Zwolle breed 

kenbaar gemaakt. 

Gelijktijdig is ook onze website gemoderniseerd. Er is een eigen YouTube kanaal 

aangemaakt waar eigen opnames op geplaatst gaan worden. Op de planning staan 

het updaten van onze facebook pagina. Omroep Flevoland besteedde aandacht aan 

de Pocketopera en De Noordoostpolder bracht een voorpaginafoto van dat optreden.  

 

5. Sociale activiteiten 

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

onderlinge band binnen de vereniging. Het elkaar niet kunnen ontmoeten viel velen daarom zwaar. De 

beperkte repetitiemogelijkheden in september werd ervaren als een welkome onderbreking van het isolement. 

Ook in 2021 zijn ons twee mensen ontvallen die al ettelijke jaren bij La Mascotte betrokken waren. We 

kennen een gemiddeld langdurig verenigingsverband en het nemen van een definitief afscheid valt ons vaak 

heel zwaar. 
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Attenties voor leden en vrijwilligers 

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

worden bedacht met een massaal ondertekend kaartje. 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. De opbrengsten van deze “derde helft” worden normaliter verwerkt als bijdrage voor de 

productie. Door dit soort acties kan de vereniging zelf een substantiële bijdrage aan de eigen productie leveren 

zonder dat dit gevolgen heeft voor de contributie.  

 

  


