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Missie en visie
Voor TERRA is een stad meer dan een plaats om te wonen of werken. 
Er is behoefte aan een inspirerende omgeving, creativiteit en uitdaging 
tot ondernemerschap. Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur mag 
niet ontbreken. Door kunstenaars een podium te bieden en samen met 
kunstenaars, inwoners en samenwerkingspartners exposities, projecten 
en manifestaties te organiseren, voegt TERRA artistieke beleving toe. 
Dit versterkt de binding van bewoners en bezoekers met de stad en 
vergroot de aantrekkingskracht van Zoetermeer. Zeker als vestigingsstad 
voor particulieren en bedrijven en voor kunstenaars en de creatieve 
sector in het bijzonder. De missie van TERRA is om een inspirerend en 
innovatief kunstklimaat te ontwikkelen en verankeren in de stad, waarbij 
de interactie tussen kunstenaars en samenleving centraal staat.

07	 FINANCIEEL	RESULTAAT	 51

08	 MET	DANK	AAN	 51
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INLEIDING
We kunnen met zekerheid stellen dat er nog geen jaar is geweest waarin 
zoveel ‘nieuw’ was: nieuwe dingen, nieuwe woorden, nieuwe procedures, 
nieuwe invalshoeken, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe mensen 
en ga maar door. En dat allemaal in relatie tot onze ‘nieuwe’ locatie. Wat 
hebben we veel geleerd en wat is er veel gedaan! 

Naast de lopende programmering van aansprekende exposities werd een 
succesvolle editie van het festival Zondag in ’t Park georganiseerd. Ook 
vond de samenspraak plaats over de Dobbe-visie ‘Centraal Park’, waar 
TERRA vorig jaar het initiatief voor nam. Na vaststelling van deze visie door 
de gemeenteraad werd hier dit jaar aan geschetst door bureau Sant en Co. 
Ondertussen werden er kennissessies bijgewoond over nieuwe materies 
als ‘niche’, ‘persona’ en ‘customer journey’, want parallel aan de lopende 
activiteiten werden de plannen voor de nieuwe locatie uitgewerkt en aan 
vrijwilligers en de eerste stakeholders gepresenteerd. 

Dit jaarverslag geeft al met al een goed beeld van het jaar 2018, maar lang 
niet alles is in woorden te vatten. Het verslag beperkt zich grotendeels tot 
feiten en samenvattingen. En een van die feiten is de constatering dat we het 
laatste jaar in gaan als TERRA ART PROJECTS. Het jaar 2019, waarin TERRA 
haar vijfentwintigjarig jubileum viert gaat zij ook met pensioen. TERRA maakt 
plaats voor opvolger Franx. Je leest er alles over in dit jaarverslag! 

Natalie Vinke & Ed Boutkan
Directie

01
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Expositie Michel Verhoef en Adrie Kweekel
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JAARPROGRAMMA TERRA

2.1.	Maandelijkse	exposities	TERRATORIUM		
Periode: het gehele jaar door 
Locatie: TERRATORIUM, Dorpsstraat 12
Aantal bezoekers: 3.022
jan feb mrt* apr mei juni juli** aug** sept okt nov dec
192 129 292 200 176 170 231 358 166 274 218 97
*   maart is inclusief bezoekers van ‘Gluren bij de Buren’
**  juli en augustus trokken veel bezoekers bij ‘Zondag in ’t Park’,  

en in augustus ook bij ‘Keramiek in ‘t Park’

In tegenstelling tot voorgaande jaren vermelden we voortaan geen 
uitgebreide informatie en foto’s meer in het jaarverslag. Dit alles is op de 
TERRA website te vinden, 
zie: https://www.terra-artprojects.com/category/exposities/

Maand  Kunstenaar(s)
Januari  Michel Verhoef en Adrie Kweekel 
Februari  Raimond Evers
Maart    Verolique Jacobse met Marie Josee Christ en  

Marja Scholten-Reniers
April   Loulou Joolen
Mei   Masoud Gharibi
Juni   Mariska Mallee
Juli   Ries Kleijnen
Augustus  Trudi van Loon en Mo Cornelisse
September  Sylvia Essenberg met Herma Petraeus en Nanette Smeets
Oktober   Fieke Hordijk met dochters Anne & Charlotte Wagemaker
November  Kunstsurprise (met 17 deelnemers)
December  Kunstsurprise (met 17 deelnemers)

02

https://www.terra-artprojects.com/category/exposities/
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Expositie ‘DNA’
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2.2.	Sieraden	exposities
Naast de wisselende expositie van beeldende kunst in het TERRATORIUM, 
is er ook een doorlopende sieradenexpositie te zien. In 2018 hebben negen 
sieradenmakers een zeer divers aanbod aan sieraden laten zien: Anita Mans, 
Marijke Arp, Florence Eijk, Wilna Snoek, Corinne van Kamp, Fieke Hordijk, 
Ank van Kan, Atie Keus en Verolique Jacobse. 
De collectie wisselt ongeveer elke vier tot zes maanden. Er is een uitgebreid 
aanbod aan sieraden: kettingen, oorbellen, armbanden en broches. Veel van 
de sieraden zijn ingelegd met bijzondere (edel)stenen of combineren zilver 
met andere metalen. Ook waren er sieraden van papier, zijde, kunststof 
etc. Elk sieraad is uniek en ontworpen en handgemaakt door een van de 
sieradenmakers.
Aantal verkochte sieraden in 2018: 29. Groei ten opzichte van 2017: 55%.

2.3.	Kunstfoyers
Elke maand organiseert TERRA een Kunstfoyer (de opening van de nieuwe 
maandexpositie). Tijdens de foyer krijgt het publiek als eerste de gelegenheid 
om de expositie te bekijken. De kunstenaar is aanwezig en licht het 
geëxposeerde werk toe. Ook krijgt het publiek de gelegenheid om persoonlijk 
kennis te maken met de kunstenaar(s) en vragen te stellen. 
De Kunstfoyer is vrij toegankelijk voor iedereen. Aan een aantal Kunstfoyers 
werd een bijzonder element toegevoegd. Zo werd de opening van de expositie 
‘DNA’ ondersteund door live muziek en pakte TERRA tijdens de opening 
van KUNSTSURPRISE, en ook de daaropvolgende Kunstfoyer, uit met een 
‘Pakjesmiddag’ waarbij de aanwezigen kans maakten op een kunstcadeautje.

Link DNA: klik hier 
Link KUNSTSURPRISE: klik hier 

2.4.	Kunst	in	de	wijk	Buytenwegh	(Metrum)
In de maanden januari tot en met maart werd onderhoud gepleegd aan 
het Metrum. Er was een waterlekkage ontstaan aan de bovenkant van 
het Metrum, dit is weer opnieuw gekit. Helaas is het verhelpen van een 
waterlekkage een lastige klus. In oktober kregen we na een droge periode 
weer last van een waterlekkage in het dak. 

https://www.terra-artprojects.com/2018-terra-exposeert-fieke-hordijk-anne-en-charlotte-wagemaker/
https://www.terra-artprojects.com/2018-terra-presenteert-kunstsurprise/
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Maand   Expositie
April-mei  Diane Metz, foto’s
Juni-juli	  Educa, voorjaarstentoonstelling
Augustus-september Piëzo, zomertentoonstelling
Oktober-november Educa, schilderijen
December  Piëzo, wintertentoonstelling 

Zie de TERRA site voor meer informatie over het Metrum: klik hier 

2.5. Expositieprogramma 2019

TERRATORIUM
Om wat extra lucht te krijgen ter voorbereiding op de nieuwe locatie, hebben 
we ervoor gekozen om de exposities in 2019 twee maanden te laten duren. 
Leuk detail is dat de expositie ‘Social Art’ is voortgekomen uit een van de 
Kunstenaarscafés.

Januari-februari	  Joke Meijer en Hetty Arens
Maart-april  Gerard Huisintveld en Els van Egeraat
Mei-juni	  Social Art
Juli-augustus  30x30, deelnemersexpositie
September-oktober  Jong talent van het KABK (Koninklijke Academie 

voor Beeldende Kunsten)
November-december TERRA vrijwilligers Fotografen team

Vanwege het betrekken van de nieuwe locatie moeten we nog zien of het 
gehele programma van 2019 ten uitvoer gebracht kan worden. Voor de jaren 
2020/2021/2022 staan de Franx exposities al in grote lijnen vast en die van 
2020 worden momenteel in meer detail uitgewerkt.

Metrum
Januari	   Piëzo, wintertentoonstelling
Februari-april   SynapsZ groepsexpositie (Petra Kwaadgras,  

Els van Egeraat, Fred de Ron, Richard de Weert, 
Hans Oerlemans, Gerard Huisintveld en  
Jan Slokkers)

http://www.terra-artprojects.com/category/projecten/
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Expositie DNA
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Mei-juni   Ellen Vermeulen, installatie
Juli-augustus  TERRA vrijwilliger Frank Dingemans
September-oktober TERRA vrijwilliger Monique Dufais
November-december TERRA vrijwilliger Margreet Bakker 
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Zondag in ‘t Park



15

PROJECTEN 2018

3.1. Zondag in ’t Park
De thematische Zondagen in ’t Park werden door de bezoekers als positief 
ervaren en zijn door ca. 5.200 personen bezocht.

Bewust anders
Ook dit jaar kijken we terug op een heel geslaagde editie van Zondag in ‘t 
Park, waarin bewust een aantal elementen anders werden neergezet of zelfs 
verlaten. Zo verruilden we dit jaar het prominente muziekpodium voor een 
stretchtent midden op het grasveld. Daarnaast werd een bezorgauto van 
Picnic online supermarkt in het festival geïntegreerd als minipodium voor een 
singer-songwriter. De verschillende programmaonderdelen, zoals dans en 
theater, kwamen beter uit de verf. 

Door veranderingen in de opzet hadden we ingecalculeerd dat er iets minder 
festivalbezoekers zouden komen. Het mooie weer zorgde er mede voor dat 
dit niet het geval was. De zomer was zonovergoten en meer mensen kozen 
voor een vakantie in eigen land. Jong, oud, verliefd, beperkt, van bijstand 
tot welvarend, cultuur minnend of niet… Zondag in ’t Park was écht de 
ontmoetingsplaats in Zoetermeer deze zomer. Een compliment dat wij als 
organisatie niet vaak genoeg kunnen horen.

Rijke programmering
Zondag in ’t Park biedt gedurende twee maanden elke week  een gevarieerd 
en breed scala aan culturele activiteiten. Dit jaar stond elke zondag in het 
kader van een thema. 

15 juli: Zweverig in ’t Park
22 juli: Vakantieperikelen in ’t Park
29 juli: Catwalk in ’t Park
5 augustus: Circus in ’t Park
12 augustus: Hellogoodbye in ’t Park

03
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Zondag in ‘t Park
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Een zondag in ’t Park kenmerkt zich ook door een aantal vaste elementen. 
Zo is er wekelijks culinair aanbod van drie foodtrucks. Er is een bar met 
aantrekkelijk geprijsde drankjes. Ook verzorgden de lokale initiatieven 
Buurttuin Zoete Aarde en verantwoorde bakkerij Ridderhuys respectievelijk 
verse kruidenthee en ouderwetse filterkoffie met glutenvrij gebak.

Wekelijks liep stadsdichter Robbert Roos rond met thematische gedichten die 
hij aan individuele bezoekers voordroeg.

Helemaal heppie in ‘t park!
Daarnaast bemande het medisch team van Inselbrise GmbH op vijf 
zonnige, zalige zondagmiddagen in juli en augustus de geluksklinique aan 
het Nicolaasplein met de ambitie om de bevolking van Zoetermeer nóg 
gelukkiger te maken dan ze al is…
Het succes van 2017, toen hetzelfde team zo’n 800 opvarenden van de 
Dobbecruise naar de ‘Bron van de Eeuwige Jeugd’ in korte tijd 10 jaar jonger 
maakte, werd doorgetrokken in de geluksklinique. De geluksklinique kwam 
tot stand door een samenwerking tussen Terra Art Projects, het Erasmus 
College en het lokale bureau Talk of the Town.
Kijk voor een beeldimpressie op https://www.zondaginhetpark.nl

Lokale verankering
Het nevendoel van de organisatie om het programma zoveel mogelijk 
door Zoetermeerders te laten verzorgen lukt in toenemende mate. In de 
bovenstaande programmering worden enkele samenwerkingen genoemd. 
Maar ook alle workshops worden door lokale partijen aangeboden, de horeca 
is van Zoetermeerse bodem, de Kinki kapper uit het Stadshart besteeg met 
kappersstoelen en al het podium, modewinkels uit de Dorpsstraat showden 
de nieuwe collectie, een tattoo-artist liet zijn klanten met de mooiste 
tatoeages rondlopen, Tuingezel dagbesteding voor mensen met dementie 
leverde bordspellen, Circus Nevermind kwam aan bod, de ‘Groene Wij’ 
verzorgde stoelmassages, de beste schminkartieste van Zoetermeer was 
weer van de partij, en passant beschilderden lokale urban art kunstenaars 
de zijgevel van het kantoor en last but not least was de hele organisatie in 
Zoetermeerse handen. Ruim twintig Zoetermeerse vrijwilligers stonden 
de organisatie wekelijks terzijde. Alleen theater en muziek werden extern 
betrokken.

https://www.zondaginhetpark.nl
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Zondag in ’t Park laat met haar programmering zien wat de stad met haar 
inwoners te bieden heeft, voorál aan de bewoners zelf. Het festival bekleedt 
hiermee diverse belangrijke functies: het verbindt, inspireert en motiveert. 
Zondag in ’t Park is niet alleen als festival een schot in de roos gebleken 
maar heeft de culturele partijen en TERRA in het bijzonder ook steviger 
verankerd in Zoetermeer en heeft meer mensen weten te interesseren voor 
kunst en cultuur.

Ook voor de minder gevulde portemonnee
Omdat we het festival juist voor de mensen met een kleine beurs toegankelijk 
willen houden, wordt er geen entree geheven. Ook het foodassortiment en de 
drankjes aan de bar worden betaalbaar aangeboden. 

Serving the children
In dat opzicht was er nog een ‘aanwinst’. Omdat Zondag in ’t Park veel 
activiteiten voor kinderen organiseert, besloot serviceclub Kiwanis 
Zoetermeer om financieel bij te dragen aan het festival. Onder het motto: 
serving the children steunen zij wereldwijd minderbedeelde kinderen. 
Met de steun van Kiwanis werden wekelijks vier doe-dingen voor 
kinderen gratis aangeboden. Trots als een pauw liepen kinderen met een 
persoonlijke stempelkaart over het terrein. We constateerden een toename 
van participatie aan de kinderactiviteiten, zeker ook door kinderen uit de 
doelgroep waar Kiwanis zich voor inzet.

Op eigen benen?
Omdat aan de voorkant bekend was dat de financiële bijdrage van fondsen 
en gemeente in 2018 lager uit zou vallen, zijn we tijdens de kersteditie van 
Zondag in ’t Park in 2017 een crowdfunding begonnen onder het motto 
#gadoormetdatfeestje #opeigenbenen #schouderseronder. We hoopten 
daarmee een fundament onder de begroting te kunnen leggen en zo het 
lokale draagvlak (gekapitaliseerd) zichtbaar te maken. En met succes! 
De particuliere en zakelijke vriendenbijdragen hebben er mede toe geleid 
dat het Cultuurfonds Zoetermeer en fonds 1818 zich bereid verklaarden het 
resterende budget voor vijf zondagen bij te dragen. De bijgesloten exploitatie 
toont de financiële waarden van alle bijdragen.
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Expositie 
Michel Verhoef en Adrie Kweekel, 

bezoek van MBO Rijnland
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Door de crowdfunding zijn wij als organisatie honderddrieënvijftig vrienden, 
vijfenveertig donateurs en negen zakelijke vrienden rijker. Een informeel 
netwerk dat wij aan ons willen blijven verbinden. Met een vernieuwde 
campagne gaan we hen voor het einde van het jaar proberen te verleiden om 
ook bij te dragen aan een volgende editie van Zondag in ’t Park in 2019. 

Door de nieuwe ontwikkelingen binnen TERRA, zoals de voorbereiding van 
de verbouwing, programmering etcetera, is het per 2019 niet meer mogelijk 
om dit kleinschalig festival als stichting te blijven organiseren. Na vijf jaar 
van organisatie heeft TERRA in overleg met samenwerkingspartner 77events 
besloten om het festival onder te brengen bij een nieuwe stichting waarin de 
uitvoering bij 77events en de artistieke inhoud en fondsenwerving bij TERRA 
ligt. In 2019 gaat Zondag in ’t Park onder de stichting ‘Zoetermeer Centraal’ 
verder.

3.2. Keramiek in ’t Park
Op basis van de reacties van 2017 werd er besloten ook dit jaar een editie van 
Keramiek in ’t Park te organiseren.
Op zondag 19 augustus 2018, tussen 11.00 en 17.00 uur, vond de tweede 
editie van ‘Keramiek in ’t Park’ plaats. Er werden ruim veertig standhouders 
geselecteerd die de meest prachtige objecten van keramiek verkochten. 
Ook werden er producten aangeboden waarmee je zelf aan de slag kunt. 
Voor elke portemonnee was er wat moois te vinden!

Aantal deelnemers: 43
Bedrijven   4
Bezoekers 750
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Ondanks de overwegend positieve reacties van de deelnemers (zie 
bovenstaande evaluatie) heeft TERRA besloten om Keramiek in ’t Park in 
2019 niet meer te organiseren. De markt is onvoldoende rendabel en valt 
buiten de corebusiness en de ambities van de stichting op de nieuwe locatie. 

 slecht / 
 niet gehoord kon beter voldoende goed heel goed TTL
ontvangst/  1 2 37 5 45 
aankomst
organisatie 1 3 5 27 6 42
catering 2 6 6 14  28
toilet  1 4 36  41
locatie  2  37 5 44
muziek 16 4 10 15  45
parkeren      0
tijden   1 41  42

 geen verwachting niets/kon beter voldoende/goed
omzet 2 16 12
aantal  ± 400 stuks <  €10 - 2  €10-€20 - 8  €20-€50 - 5  €20-€50 - 5  €50-€100 - 3  >€100 - 2
verkocht

 groter kleiner zelfde geen  TTL
    mening
volgende x 15  24 1  40

 ?/geenmening kan beter voldoende goed prima/ TTL
     heel goed
diversiteit/ 2 4 4 26 3 37
kwaliteit
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3.3. Makersunie
Er vinden met diverse partijen vervolggesprekken plaats over de voortgang 
van de Makersunie. Er zijn nu drie pilotproducten uitgewerkt. De vraag is hoe 
nu verder te gaan. Er is gesproken met BK cookware over de mogelijkheden 
om het ontwerp van sloof/pannenbrood uit te laten voeren. Op 10 september 
werd een presentatie voor het hoofd van de afdeling productontwikkeling 
van BK. Het bedrijf heeft zich bereid verklaard mee te willen denken over de 
productie en marketing van het product. 
Het keramiekproject van kunstenaar Hetty Arens en Trattoria Di Niente wordt 
in 2019 op kleine schaal geproduceerd op initiatief van Di Niente. 
De projecten worden in 2019 verder opgepakt en kansen en mogelijkheden 
worden nader bekeken.

3.4. Fleurige winkelcentra / Poldergroen
De winkelcentra Petuniatuin en Leidsewallen, beiden in de wijk Seghwaert, 
hadden behoefte aan een visuele opwaardering. Vanwege de (zicht)relatie met 
de perenboomgaard ‘Hof van Seghwaert’ werd het thema, ‘groen en fleurig’ 
als uitgangspunt gedefinieerd. Het ligt in de bedoeling dat toekomstig ook de 
omliggende delen van de wijk aan de centra verbonden worden op dit thema. 
Aan TERRA werd gevraagd om een kunstenaar/ontwerper te selecteren die 
deze opdracht uit kan voeren, waarbij TERRA de projectcoördinatie voor haar 
rekening neemt. Hierop heeft TERRA beeldend vormgever Anneliek Holland 
voorgedragen.¬
Het doorlopen proces:
1.  Een afvaardiging van stakeholders (winkeliers, holdings, eigenaren, VvE’s, 

bewoners, hof van Seghwaert, wijkmanagement), werd door de kunstenaar 
betrokken bij de conceptvorming.  
In een inventariserende meeting werden ideeën besproken en werd nader 
richting gegeven aan de opdracht.

2.  Tijdens een bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van 
gebruikers/eigenaren van het winkelcentrum zijn de meer concrete 
concepten toegelicht en werd verder draagvlak gecreëerd. Parallel zijn er 
bilaterale gesprekken gevoerd met Stadsbeheer, Chantal Eijsackers inz. 
BKOR en HTM.

3.  Deze ideeën werden op twee pop up locaties voorgelegd aan bezoekers.
4.  Het definitieve ontwerp werd vastgesteld en voorzien van begroting, 

planning en onderhoudsplan.
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Expositie Raimond Evers
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5.  De omgevingsvergunning werd ingediend en verkregen.
6.  De kunstwerken zijn contractueel overgedragen aan de locatie-eigenaren/

winkeliersverenigingen.
7.  De kunsttoepassingen zijn aangebracht en feestelijk opgeleverd.

De uiteindelijke ontwerpen bestaan uit: 
- Wanddecoraties voor beide winkelcentra
- Een vloerprint voor winkelcentrum Leidse Wallen
- Een drietal vrijstaande objecten in de vorm van stengels met blad, geplaatst 
aan het groene lint wat door de wijk slingert, ter hoogte van de betreffende 
winkelcentra.

Op de wandpanelen wordt in een colofon verduidelijkt waar de oorsprong van 
de ontwerpen vandaan komt.

Tijdens de feestelijke onthulling door wethouder van Driel op 19 juli, is de 
route tussen de winkelcentra extra gemarkeerd met het beeldmerk van het 
project: een gestileerd groen blad.

3.5. Masterplan en deelprojecten Streetwise 2018
Na de oplevering van het prachtige Streetwise.object.01 (het geheel 
beschilderde Hopman pand) aan het Kinderen van Versteeghplein, staan er 
nog een aantal vervolgprojecten op de rol binnen het masterplan Streetwise. 
TERRA ondersteunt hierbij de Urban Art Studio/Tobias Becker Hoff.

- Mural AH XL
Er is een schets gemaakt en besproken met Unibail Rodamco. Na aanpassing 
werd de schets eind 2018 akkoord bevonden door UR. De gemeente is bereid 
om € 5.850 subsidie te verstrekken (incl. kosten schetsontwerp). 
Het verzoek aan Unibail Rodamco is om een gelijke sponsoring toe te zeggen. 
De voortgang stagneert eind 2018 door praktische vragen over eigenaarschap 
en onderhoud. We hopen het project in 2019 te kunnen realiseren.

- Street Art Festival
Het op 29 september 2018 geplande Street Art festival bij het Breevast 
gebouw (TERRA NOVA) aan de Boerhavelaan is om financiële redenen 
niet doorgegaan. Breevast heeft een toezegging gedaan van € 10.000, 
Cultuurfonds Zoetermeer € 5.000 en Fonds 1818 € 3.000. Over de in 2017 
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door wethouder Marc Rosier mondeling toegezegde € 10.000 is nog steeds 
geen duidelijkheid. Dit geldt ook voor het tunnelproject van € 5.500 dat 
gelijktijdig zou plaatsvinden. 

3.6.	Masterplan	Central	Park
De gemeente heeft bureau Sant en Co (http://www.santenco.nl/nl/) gevraagd 
om de Visie Centraal Park te vertalen naar een schetsontwerp voor het 
gebied. Binnen het ontwerp zal het bureau een aantal “quick wins”, een 
voorstel voor mogelijke fasering en een kostenraming uitwerken.
Op 13 april vond een eerste afstemmingsoverleg plaats tussen TERRA 
(initiatiefnemer van de vastgestelde visie) en Sant en Co. In vervolg hierop 
werden op 15 mei, de gehele brede werkgroep en andere geïnteresseerden/
omwonenden uitgenodigd om met Sant en Co in gesprek te gaan over hun 
analyse van het gebied en van gedachten te wisselen over een aantal eerste 
ontwerpideeën.

Daarna zijn enkele samenspraakbijeenkomsten georganiseerd waar door de 
aanwezigen aanvullende suggesties zijn aangedragen. Op 11 oktober is het 
definitieve schetsontwerp door Sant en Co gepresenteerd. 
Het verslag/aanbeveling zal samen met het ontwerp ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad.

http://www.santenco.nl/nl/
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ONTWIKKELINGEN 

4.1.	Integrale	afweging	Beeldende	Kunst
Op 19 december 2016 is een raadsbesluit genomen over de ‘Integrale 
afweging Beeldende Kunst’.
In 2017 begon de gemeente met het uitwerken van de vijf sporen die binnen 
dit raadsbesluit vielen.
1. Huisvesting TERRA
2. Huisvesting BaZtille
3. Onderzoek naar een regie-organisatie
4. Beschrijven van een visie beeldende kunst
5. Atelier/toewijzingsbeleid.

Voor de huisvestingsvraagstukken van TERRA en BaZtille zijn oplossingen 
gevonden. Wat de betreft de sporen 3 en 4 zijn de nodige stappen genomen 
die hebben geresulteerd in een ‘beknopte visie beeldende kunst’ en een 
uitgewerkt rapport ‘regie-organisatie VONK’ van TERRA . Helaas moeten 
wij constateren dat deze beide sporen in 2017/2018 geen vervolg hebben 
gekregen en dat het atelierbeleid/toewijzingsbeleid tot op heden nog niet is 
opgestart.

De laatste drie onderwerpen zullen meegenomen worden in de op te stellen 
cultuuragenda die in de voorjaarsdebat 2019 zal worden besproken.

4.2.	TERRA	wordt	Franx
In vergelijking met succesvolle kunstinitiatieven is de programmering 
van TERRA erg breed en mainstream van opzet. Zonder duidelijke niche 
onderscheidt de organisatie zich niet of nauwelijks en is de kans op 
waardering van en aantrekkingskracht voor het werkveld te marginaal. 
Ten aanzien van haar bestaansrecht en om van betekenis te kunnen (blijven) 
zijn voor het regionale aanbod en dat van Zoetermeer in het bijzonder, is het 
voor TERRA zaak om een specifieke visie ten aanzien van de organisatie en 
haar artistieke aanbod te beschrijven. 

We nemen afscheid van de organisatienaam TERRA. Deze naam werd in 
1994 bedacht door kunstenaars die vooral op buitenlocaties werkten met het 

04
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thema natuur. Ook wordt onze volledige organisatienaam: Terra Art Projects 
vaak en op allerlei denkbare manieren verbasterd, bijvoorbeeld tot Terra Arts, 
wat verwarring oplevert.
Het projectbureau is al langer bezig met het vraagstuk en vindt de verhuizing 
een mooi moment voor de introductie van een nieuwe naam. Er hoefde 
niet gezocht te worden. De naam van de inspirerende en onderzoekende 
pionier Dirk Franx, die de oorspronkelijke garagehal in 1923 realiseerde, 
zal blijven voortbestaan in zowel de naam van het kunstcentrum als van de 
kunstorganisatie zelf. 

•  Uit (online) onderzoek blijkt dat ‘Franx’ beter aansluit bij een 
kunstorganisatie anno nu en een bredere doelgroep aanspreekt.

•  ‘Franx’ heeft een lokale lading (verhaal) wat Zoetermeerders zal 
aanspreken. Op de locatie zal hier aandacht aan worden geschonken, zodat 
ook mensen van buiten dit verhaal mee kunnen krijgen.

•  ‘Franx’ is op zichzelf, als naam, sterk genoeg om zonder deze lading (inter)
nationaal mee te praten.

4.3.	Meerjarenprogrammering	2019/2022
Het projectbureau woonde diverse kennisbijeenkomsten bij van 
het Cultuurfonds Zoetermeer, die zich onder andere richtten op 
stakeholdermanagement, nichebepaling en publieksbereik. TERRA bepaalde 
en omschreef haar overkoepelende programmaframe en ontwikkelde een 
meerjarenprogramma met jaarthema’s. Hiernaast werden doelgroepen 
samengesteld op basis van reeds ontwikkeld materiaal (gefocust op 
Zoetermeer) en werden hier een vijftal persona uit gekozen. Ook werd de 
jaarcurator voor de periode 2019-2020 aangetrokken (Tineke van Veen). 
De jaarprogrammering (expositie- en nevenprogramma) werd eind 2018 
tijdens diverse bijeenkomsten met de doelgroepen besproken. In 2019 
zal een praktijkexperiment plaatsvinden, waarbij ideeën voor het (neven)
programma in de praktijk worden getoetst door doelgroepen te koppelen 
aan de exposities. De activiteiten die zij aangeboden krijgen staan dicht bij 
de voorgenomen activiteiten voor de nieuwe locatie. Dit experiment wordt 
mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Zoetermeer. Er wordt met 
diverse partijen samengewerkt, waaronder met het Ebony Esemble. Zij zullen 
driemaal een muziekuitvoering ten gehore brengen.
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Vlamingstraat
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4.4.	Huisvesting

Dorpsstraat	12
Dit kalenderjaar is er op verzoek van TERRA een tussenschouw gedaan over 
oplevering van de woning. Uitkomst is dat alles moet worden verwijderd. 
Het pand zal geheel vrij van goederen en/of aangelegde materialen moeten 
zijn bij oplevering. Dit geldt ook voor de Street Art schildering (mural) aan de 
zijkant van de Dorpsstraat 12. Tijdens Zondag in ’t Park werd de mural nog 
een keer vernieuwd.

Vlamingstraat, begane grond
Er vonden in 2018 diverse overleggen plaats met de gebruikersgroep (4x) en 
de stuurgroep (3x) over de verbouwing van Vlamingstraat 1-3.
In het begin van het kalenderjaar is de aanbestedingsprocedure van start 
gegaan en werden drie aannemers aangeschreven. Uiteindelijk heeft alleen 
SKN een offerte ingediend. Vanwege overschrijding van het bouwbudget werd 
door de gebruikersgroep gezocht naar bezuinigingen. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een goedkeuring van de gunning aan SKN in oktober. 
In juni werd er bezwaar ingediend op de omgevingsvergunning. Dit bezwaar 
werd in september in de commissie hoorzitting bezwaarschriften behandeld. 
Het bezwaar is ongegrond verklaard en uitblijven van hoger beroep heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een vastgestelde omgevingsvergunning in de 
maand november. 
De feestelijke kick-off van de verbouwing vond plaats op 17 december. 
Wethouder Robin Paalvast heeft eigenhandig de eerste sloopwerkzaamheden 
uitgevoerd door een muurtje omver te slaan.
De feitelijke oplevering is gepland op november 2019. In de laatste maanden 
van 2019 zal TERRA de expositieruimten inrichten met het streven om begin 
2020 aan te vangen met haar programmering.

Vlamingstraat, bovenwoning
Ter voorbereiding van de verbouwing van de bovenwoning van Vlamingstraat 
3 door TERRA, werd een bouwteam samengesteld. De technische begeleiding 
van de verbouwing en aansturing van de vrijwilligers is in handen van Ruud 
Scholten, Latsco du Clou en Jan Bierman (technisch coördinator vrijwilligers). 
Voor de aanvang van de verbouwing hebben er diverse overleggen 
plaatsgevonden met de constructeur, de aannemer en de gemeente.
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Keramiek in ‘t Park
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Door het bouwteam is in de voorbereiding een calculatie gemaakt wat de 
kosten van de renovatie door TERRA worden.
Het opknappen van de bovenwoning aan de buitenkant en enkele 
bouwtechnische voorzieningen aan de binnenkant vallen onder 
verantwoordelijkheid van de verhuurder, de gemeente. 
In november is in overleg met de aannemer de planning doorgenomen. Na de 
asbestsanering in de bovenwoning zal het bouwteam aan de slag kunnen.

4.5.	Overleg	Culturele	organisaties
Op initiatief van Susan Langeveld (CKC) hebben de directies van de culturele 
organisaties (CKC & Partners, Stadstheater, Museum De Voorde, Bibliotheek, 
Boerderij en TERRA) de koppen bij elkaar gestoken om een vorm te vinden 
waarop zij gaan reageren op het coalitieakkoord. Hierin wordt cultuur niet 
of nauwelijks genoemd. Dat is jammer en wat ons betreft een gemiste kans 
voor de stad. Er is overeengekomen dat de reactie een proactieve moet 
zijn, waarin we als sector aangeven wat we al doen op de belangrijkste 
onderwerpen uit het akkoord en wat we eventueel kunnen toevoegen binnen 
onze mogelijkheden. De bijdrage aan het coalitieakkoord “Groene, Veilige 
stad met Ambities” van de cultuurinstellingen in Zoetermeer heeft geleid tot 
een notitie die op 7 november 2018 in een overleg met wethouder 
Robin Paalvast, Kees Ritsema en Saskia van Schaik is besproken. 

Zij waren erg positief over de insteek en over het feit dat we zelf de 
samenwerking hebben opgezocht. Het document biedt de wethouder 
extra argumenten voor validatie van de sector. De wethouder heeft 
de initiatiefnemers uitgenodigd om bij concrete plannen die sector-
overstijgend om budget vragen, dit aan hem kenbaar te maken. Hij zal dan 
de juiste vertegenwoordigers aan tafel uitnodigen. Duidelijk werd dat het 
coalitieakkoord geen overall visie van de coalitie op de stad betreft, maar 
gezien moet worden als een plan van aanpak voor de probleemdossiers. 
Het feit dat cultuur niet genoemd wordt is volgens de wethouder juist als 
positief op te vatten.

De organisaties hebben eind december weer bij elkaar gezeten om te kijken 
wat en hoe de punten uit de notitie geconcretiseerd kunnen worden. 
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Expositie ‘Puur porselein’
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PROJECTBUREAU

5.1.	Samenstelling
De samenstelling van het projectbureau is dit jaar enigszins veranderd. 
Per 1 februari heeft de coördinator van de galeriemedewerkers 
Jeannette Colijn afscheid genomen van TERRA. Wij danken haar voor haar 
inzet en bijdrage.
De coördinatie van de galeriemedewerkers wordt tijdelijk waargenomen door 
Marjan van Leeuwe en Frank Dingeman.
Verder heeft Henk Welner die de functie van coördinatie Techniek tijdelijk 
waarnam, deze op 1 september overgedragen aan Jan Bierman. Ook hem 
danken wij voor zijn inzet en technische bijdrage. 

Directie, dagelijkse leiding: Natalie Vinke (artistiek directeur)
 Ed Boutkan (operationeel directeur)

Programmering en Promotie: Mirjam van Spelde
Eindredactie:  Joke Meijer 

Coördinator vrijwilligersteam 
TERRATORIUM: Marjan van Leeuwe 
 en Frank Dingeman

Coördinator Techniek: Henk Welner tot 1 september 2018
 Jan Bierman vanaf 1 september 2018 
 
Coördinator Sieradenexpositie: Marjan van Leeuwe
Administratieve (project) 
ondersteuning: Monique Kievits 
 Hilda Ensing     
 Tirsa Flohr    
 
        

05



34

Kunstsurprise

5.2.	Uitgevoerde	werkzaamheden

Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 
niet langer.
In dit kader heeft TERRA een privacyreglement en -protocol opgesteld die te 
vinden zijn op de website of door gebruikmaking van de link 
www.terra-artprojects.com/privacy. Alle formulieren binnen de stichting zijn 
hierop aangepast.

Arbowet
Doordat de Arbowet per 1 juli 2017 is aangepast zijn er binnen de stichting 
enkele maatregelen doorgevoerd.
In 2018 werd er voor de personeelsleden die op contractbasis in dienst zijn 
een ziekteverzuimverzekering afgesloten met een Arbo contract. In dit kader 
is een ziekteprotocol opgesteld.

Verlofregistratie
Binnen de stichting is een handleiding voor de ‘verlofregistratie en opnemen 
verlof’ opgesteld. 

Materiaalbeheer
In dit kalenderjaar is de gehele voorraad aan materiaal gecontroleerd en 
herschikt. Veel materialen zijn verkocht, weggegeven of weggegooid. 
Door deze actie is het mogelijk geworden om het meubilair vanuit het 
stadhuis tijdelijk op te slaan in de externe opslag. 

Vrijwilligersbeleid
Om de vrijwilligers van de stichting duidelijkheid te geven over het reilen 
en zeilen op dit gebied is in overleg met de coördinatoren en de directie het 
vrijwilligersbeleid voorbereid en ter goedkeuring aan RvT voorgelegd. 
De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het vrijwilligersbeleid en deze is 
later onder de vrijwilligers verspreid.

http://www.terra-artprojects.com/privacy
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Attentiebeleid
Om op een gepaste wijze aandacht te besteden aan de medewerkers/
vrijwilligers van de stichting is een attentiebeleid geschreven waarin de 
nodige activiteiten bij onder andere ziekte, overlijden, jubileum etc. zijn 
vastgelegd. Het attentiebeleid gaat per 1 januari 2019 in. 

Herinrichting digitale administratie (Google-drive)
Vanaf begin september is er aan herordening van de Google Drive gewerkt. 
Deze heeft een andere, meer logische, indeling gekregen welke ook op de 
toekomst is gericht. 

5.3.	Kunstenaarscafé
In 2018 hebben er 3 kunstenaarscafés plaatsgevonden. Per bijeenkomst 
waren er rond de 17-19 deelnemers aanwezig.
Vaste agenda-onderwerpen zijn:
- evaluatie bezoekersaantallen en aantal verkochte werken per expositie
- actueel jaarprogramma
- initiatieven voor projecten en exposities
-  aansluitende korte borrel: dé gelegenheid om over plannen, 

deelnemersbijdragen en oproepen door te praten.

Daarnaast passeerden andere onderwerpen de revue, zoals de 
meerjarenprogrammering en toekomstige procedures, de nieuwe locatie en 
website-marketing.

Expositie resultaten:
-  In het kader van de kunstuitwisseling met het Kruithuis in Den Bosch 

hebben drie deelnemers van TERRA: Sylvia Essenberg, Verolique Jacobse 
en Michel Verhoef, in de periode 29 april tot en met 27 mei 2018 daar 
deelgenomen aan de thema expositie ‘Deelgenoot’.

-  Er zijn vier combi exposities door de kunstenaars ontwikkeld, te weten 
‘Bomen en Versteend Landschap’ en ‘Social Art’ in 2019, ‘ Kubusproject’ in 
2020 en ‘Nest’ in 2021.

Daarnaast werden ideeën geopperd voor nog een drietal andere projecten.
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5.4.	Toetsingscommissie/deelnemerschap	TERRA
We begonnen het jaar met 32 kunstenaars (deelnemers), waarvan er 23 PRO 
en 9 Regulier zijn.
In 2018 werd op twee data getoetst, de 3e toetsingsdag in oktober werd 
geannuleerd omdat er te weinig aanmeldingen waren.
De toetsingsdag van 16 maart had 1 nieuwe PRO als resultaat en 13 juli 
leverde 1 nieuwe Reguliere deelnemer op.
Een van de leden van de toetsingscommissie heeft opgezegd vanwege te 
drukke werkzaamheden waarna we medio juli een zoektocht en procedure 
zijn gestart om een nieuw geschikt lid te vinden. Op 3 september is een nieuw 
lid geïnstalleerd.

We zijn voornemens het deelnemersgebied uit te breiden om zo meer 
kunstenaars in portefeuille te krijgen. De gemeenten zijn al in beeld en 
er wordt in december/januari besloten over aangepaste procedures en 
communicatie.
In het eerste kwartaal van 2019 zal dit worden afgerond, op de website 
geplaatst en extern gecommuniceerd.

5.5.	MarCom

Website	Terra	Art	Projects
De website van Terra Art Projects geeft op een overzichtelijke manier een 
complete en altijd actuele weergave van alle facetten van de stichting. 
Geïnteresseerden zoals kunstenaars, kunstliefhebbers en potentiële 
sponsoren kunnen er onder andere informatie vinden over de organisatie, 
de projecten, de deelnemende kunstenaars, het deelnemersbeleid en 
de sponsormogelijkheden. De site is door zijn toegankelijke content en 
gemakkelijke navigatiemogelijkheden geschikt voor iedere internetgebruiker. 
TERRA vindt het belangrijk om het gebruiksgemak en de overzichtelijkheid 
van de site optimaal te houden. Daarom wordt de website regelmatig 
vernieuwd. 

Facebook	en	Instagram
TERRA heeft ook een Facebookaccount, met ongeveer 1.020 volgers. 
Daarnaast heeft TERRA sinds oktober 2018 ook een Instagramaccount. 
TERRA merkt dat er verhoudingsgewijs veel wordt gereageerd op berichten 
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op Instagram. De berichten op sociale media zijn informeler dan die op de 
websites en de TERRAINFO, omdat deze manier van communiceren past bij 
dit medium.

Website	‘Zondag	in	’t	Park’
Elk jaar, in de maanden juli en augustus, kunnen bezoekers op de website 
terecht voor het programma van Zondag in ’t Park. Na elke editie zijn er 
foto’s op de site geplaatst van de parkdag. Deze foto’s zijn gemaakt door 
de vrijwillige fotografen van TERRA. ‘Zondag in ’t Park’ heeft ook een 
Facebookaccount, met ruim 2.600 volgers.

Website	‘Keramiek	in	’t	Park’
Er is een speciale website voor deze markt, waar bezoekers meer 
informatie kunnen krijgen over de gedachte achter de markt, het aanbod, 
de programmering en de aanmeldprocedure. Vanwege het besluit de markt 
niet meer te gaan organiseren werd de content eind 2018 gewijzigd om 
geïnteresseerden hiervan op de hoogte te stellen.

TERRAINFO
In 2018 verscheen weer maandelijks de TERRAINFO, de digitale nieuwsbrief 
van TERRA. De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle abonnees (een kleine 
800) en is te downloaden via de website van TERRA en Facebook. 
De TERRAINFO kent een aantal vaste rubrieken (informatie over de 
maandelijkse expositie en de aankomende kunstfoyers en de column van 
Mirjam van Spelde). Ook ‘huishoudelijke mededelingen’ en grote projecten op 
locatie krijgen aandacht in de nieuwsbrief.

TERRAWEETJES
Deze interne maandelijkse digitale nieuwsbrief, in augustus 2017 in het leven 
geroepen, is dit jaar voortgezet. De standaard rubrieken zijn: 
Wie viert wat, Activiteiten deze maand, Oproepen, Allerlei en Tenslotte. 
Alle vrijwilligers, medewerkers en Raad van Toezicht krijgen deze 
toegezonden. De TERRAWEETJES wordt zeer gewaardeerd.

Doelgroepenonderzoek
In de lente van 2018 heeft TERRA bij het cultuurfonds geld aangevraagd 
voor een onderzoek naar de meest kansrijke doelgroepen voor de nieuwe 
locatie en naar hun voorkeuren. Dit doelgroepenonderzoek is in volle gang. 
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Eerst werd kwantitatief onderzoek gedaan, onder andere aan de hand van 
de meest kansrijke Mosaicgroepen, de cultuurkaart Zoetermeer en de 
harmoniegroepen. 

De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek, werden gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de activiteiten voor de locatie. Dit betreft de voorgenomen 
programmering in de Showroom en de galerij (de twee expositieruimten) en 
de hierbij horende nevenprogrammering, de werkplaatsen en de horeca. 

Persona’s	
Uit de koppeling van de kwantitatieve resultaten aan de plannen voor de 
nieuwe locatie, kwamen vier persona’s voort als verpersoonlijking van onze 
bestaande én potentiële klant- en productiegroepen. Onze persona’s worden 
levendig omschreven met een naam en een persoonlijke achtergrond. 
Daarnaast werden de persona’s geladen met informatie over houding, opinie, 
gedrag, wensen, behoeften en bezwaren ten aanzien van onze plannen. 
Zo maakten we van onze persona’s ‘stand-ins’ voor onze doelgroepen. 

Met deze vier persona’s zijn panels opgesteld, bestaande uit vier of vijf 
representatieve personen per panel. Zij werden in het laatste kwartaal van 
2018 uitgenodigd om, onder leiding van Marit van Dijk en Nancy Verkooijen, 
met ons in gesprek te treden over het programma en de persona’s. Hun input 
wordt verwerkt tot een onderzoeksrapportage dat, waar nodig, aanpassingen 
in de programma’s en de persona’s tot resultaat zal hebben.
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Muurschildering Dorpsstraat 12, Urban Art Studio
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06
BEDRIJFSVOERING

6.1.	Management
Het management van TERRA is in het kalenderjaar 2018 druk bezig geweest 
met de verdere voorbereiding op de nieuwe locatie. Dit omvat onder 
andere de technische en financiële vraagstukken, huurders oriëntatie, 
winkelconcepten, meerjarenprogrammering van de nieuwe locatie, 
doelgroepenonderzoek etc.. De eerste aanzetten voor de transformatie van 
stichting Terra Art Projects in die van FRANX zijn gegeven.
Verder was er projectmatige organisatie en begeleiding van Zondag in ’t Park, 
Keramiek in ’t Park, Fleurige Winkelcentra/Poldergroen.
Ook werd een bijdrage en participatie geleverd aan de uitwerking 
Dobbe-visie, Masterplan Streetwise, en het nieuwe initiatief van 
cultuurorganisaties. Tenslotte zijn binnen de interne organisatie 
administratieve wijzigingen doorgevoerd, werd stilgestaan bij de interne 
organisatie op de nieuwe locatie, zijn gesprekken gevoerd met mogelijke 
samenwerkingspartners op dit vlak en vonden oriëntaties plaats op 
vernieuwende initiatieven om tot capaciteitsuitbreiding te komen.

Per kwartaal wordt de managementinformatie, bestaande uit diverse 
grafieken, bijgesteld en besproken in de directie en RvT. Het betreft hier 
grafieken van onder andere de bezoekersaantallen, de urenverantwoording 
van de organisatie, en verkoopcijfers.
De grafieken zijn in dit jaarverslag opgenomen. 

6.2.	Verslag	Raad	van	Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid 
van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. Zij staan de 
directie met raad terzijde. 

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2018
De Raad van Toezicht van de stichting Terra Art Project bestaat uit vijf 
personen. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. 
Nieuwe leden worden benoemd op basis van voordracht door leden van de 
Raad van Toezicht.



Op 1 januari 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
1. Rob de Graaf, voorzitter
2. Monique Plantinga, lid
3. Helmut Beckhuis, lid
4. Coen Túckerman, lid
5. Ad ten Ham, lid.  

Door de Raad zijn in 2018 besproken en formeel goedgekeurd:
- het jaarverslag en de jaarrekening 2017
- begroting 2019
- jaarprogramma 2018
- privacyreglement
- vrijwilligersbeleid
- meerjarenprogramma 2019 t/m 2022
- uitbreiding deelnemersbestand
- naamsverandering TERRA in FRANX
- ambassadeurschap
- franx programma-publiek 
- rooster van aftreden.

 Daarnaast kwamen aan de orde:
- de algemene gang van zaken, voortgangsberichten
- de tussentijdse financiële exploitaties
-  de stand van zaken regie-organisatie, diverse thematische besprekingen 

(extra d.d. 16 mei 2018 )
- verbouwing voormalig pand Kwik-Fit, statusupdates
- verslagen kunstenaarscafés
- managementinformatie per kwartaal
- VOF budget, besteding
- doelgroepenonderzoek
- ambtelijke en bestuurlijke overleggen gemeente.

Bestuurstermijn
In 2018 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van 
Toezicht.
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Expositie ‘Voortdurend anders’
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Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. Zij kunnen 
onkosten declareren.

Statuten
De statuten van de stichtingen Terra Art Projects, Terra in Bedrijf en 
TERRAFAN bleven in 2018 ongewijzigd.

Werkzaamheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang 
van zaken binnen de organisatie. De Raad stelt het beleid van de stichting 
Terra Art Projects in nauwe samenwerking met de directie vast, ziet toe 
op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. De taken 
en bevoegdheden van de Raad, zoals vastgelegd in de statuten, stemmen 
overeen met de bepalingen van de Code Cultural Governance. 
De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar. 

In 2018 vergaderde de Raad vier (4) keer in aanwezigheid van de directie:
1.  23 februari 2018
2.  29 juni 2018
3.  5 oktober 2018
4.  23 november 2018

Conclusie:
De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar de directie met raad en 
daad bijgestaan. Daarbij heeft zij vanuit haar statutaire taak geconstateerd 
dat zowel het inhoudelijke als het financiële beleid waarvoor de directie 
verantwoordelijk is ook in 2018 weer tot belangrijke resultaten heeft geleid. 
Zij is bijzonder verheugd dat in dit jaar de besluitvorming over de nieuwe 
locatie kon worden afgerond en ziet uit naar een enerverend jaar waarin de 
realisatie van de nieuwe locatie tot stand komt.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat met grote inzet door 
medewerkers en vrijwilligers enorm veel werk is verzet om alle 
doelstellingen voor het jaar 2018 te realiseren. Dit stemt haar tot grote 
tevredenheid. 
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In dit jaarverslag spreekt de Raad van Toezicht daarom haar grote waardering 
uit voor iedereen die aan het werk van TERRA een bijdrage heeft geleverd en 
zij dankt alle medewerkers en vrijwilligers van de stichting zonder wie TERRA 
niet die belangrijke taak binnen Zoetermeer en daarbuiten zou kunnen 
volbrengen. 

Namens de Raad van Toezicht, december 2018,
Rob de Graaf
Voorzitter Raad van Toezicht Terra Art Projects.

6.3. Bestuurlijk overleg wethouder/gemeente
Tot eind maart 2018 heeft Bart van der Laak tijdelijk de ambtelijke functie 
van Projectmanager huisvesting Cultuur vervuld. Wij bedanken hem voor zijn 
inzet en prettige samenwerking in het kader van de regie-organisatie, visie 
beeldende kunst en de vele vraagstukken en visies ten aanzien van de nieuwe 
locatie aan de Vlamingstraat.
Per 1 juni is Martin Hendriks door de gemeente aangetrokken als nieuwe 
Netwerkregisseur Samenleving. 
Vanaf juli  hebben er maandelijks ambtelijke overleggen met Martin 
plaatsgevonden.
Onderwerpen die in dit kalenderjaar besproken zijn: 
- subsidie 2019
- VOF budget
- verbouwing Vlamingstraat 1-3
- projecten in het kader van het masterplan StreetWise
- regieorganisatie
- exploitatie nieuwe locatie.

Vanuit de gemeente worden voorbereidingen getroffen om een cultuuragenda 
op te stellen. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2019 klaar zijn en zal 
worden ingebracht in het voorjaarsdebat.

Op verzoek van TERRA is er een bestuurlijk overleg geweest op 22 november. 
In dit overleg is nader ingegaan op onder andere de voortgang van de 
regieorganisatie. 
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6.4.	Structurele	subsidie	2019
De subsidieaanvraag voor 2019 is door de gemeente goedgekeurd. Wel werd 
deze gekort met de post opslagkosten omdat deze in 2019 via het 
VOF-budget kunnen worden betaald. TERRA vindt het jammer dat deze 
korting is toegepast terwijl de gemeente terdege weet dat de huidige 
subsidie al een tekort oplevert op de structurele uitgaven van de stichting, 
die alleen kunnen worden ‘vergoed’ met structurele vrijwillige inzet van het 
projectbureau.

6.5.	TerraFans
We begonnen het jaar 2018 met zeventien fans, vijf minder dan waar we 2017 
mee afsloten, wat een verlies van € 475 betekende. Het betrof drie bedrijven 
en twee particulieren die dit jaar voor een ander ‘goed doel’ kozen.
Op 16 februari organiseerden we de jaarlijkse fan-bijeenkomst waarbij elf 
fans aanwezig waren. Men werd geïnformeerd over het jaarprogramma 2018, 
de diverse projecten en de nieuwe locatie – waaraan ook een bezoek werd 
gebracht. Algemene conclusie is dat iedereen zeer tevreden is over de gang 
van zaken. Vooral de maandelijkse persoonlijke email met informatie over de 
volgende expositie en kunstfoyer wordt erg op prijs gesteld. De oproep aan de 
huidige fans om zelf fans te werven, en de herhaalde oproepen op de site en 
TERRAINFO, hebben tot zes nieuwe fans geleid. Zij representeren een bedrag 
van € 300.
Er zijn eind 2018 drie bedrijven en twintig particulieren aangesloten, totaal 
drieëntwintig fans. Hun totale bijdrage over 2018 is € 1.435.

6.6.	Vrijwilligers
TERRA is een vrijwilligersorganisatie waarin achtenvijftig vrijwilligers actief 
zijn. De onderdelen binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn bestaan 
uit de disciplines: technisch, catering, ondersteuning Projectbureau, 
Raad van Toezicht, galerie TERRATORIUM, en fotografie.

Dit jaar is de functie van galeriemedewerker geïntroduceerd (voorheen 
gastvrouw en gastheer). De aangepaste functie past beter bij de taakinhoud 
voor de bemensing van de galerie TERRATORIUM. De galeriemedewerkers 
zorgen ervoor dat de galerie vijf dagen per week (wo t/m zo) open is van 
13.00 tot 17.00 uur.
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Ter voorbereiding op de nieuwe organisatie is in samenspraak met een 
afvaardiging van de galeriemedewerkers inhoud gegeven aan het nieuwe 
functieprofiel. Deze is later met de overige galeriemedewerkers gedeeld en 
besproken. 

De activiteiten/werkzaamheden voor de technische groep stonden in het 
teken van de op handen zijnde verhuizing. Zo werd er een bouwteam in het 
leven geroepen om de renovatie van de bovenwoning aan de Vlamingstraat 3 
voor te bereiden en in uitvoering te brengen. Van de totale verbouwing wordt 
door een van de fotografen een fotoreportage gemaakt.
Het oude meubilair dat vanuit de gemeente beschikbaar is gesteld is 
getransporteerd en tijdelijk opgeslagen in de opslag. 
Het bouwteam van vrijwilligers is in de maand december begonnen met het 
sloopwerk van het systeemplafond in de grote hal van de nieuwe locatie.

Ook werd er ter voorbereiding in de opslagplaats (Pijnacker), magazijn en 
container (Dorpsstraat) drastisch opgeruimd. Zelfs het terras achter de 
Dorpsstraat 12 is opnieuw ingericht.

De vrijwilligers zijn druk in de weer geweest met de voorbereidende 
werkzaamheden voor Zondag in ’t Park en de op- en afbouw van het festival 
en Keramiek in ‘t Park.    
Door de vrijwilligers is het Metrum deels hersteld en is een waterlekkage 
verholpen.

De disciplines fotografie, technisch, catering en ondersteuning projectbureau 
leverden binnen het jaarprogramma 2018 een grote bijdrage. Er werden 
extra inspanningen geleverd bij de totstandkoming van Zondag in ’t Park en 
Keramiek in ’t Park.     

Om alle vrijwilligers eenduidig en uniform op de hoogte te stellen is in het 
voorjaar ook van start gegaan met kwartaalbijeenkomsten voor de fotografen. 

Frequentie bijeenkomsten vrijwilligers:
technische/algemene groep : 7 per jaar
galeriemedewerkers : 4 per jaar 
fotografen : 3 per jaar
projectbureaumedewerkers/coördinatoren: wekelijks.
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Voor de beschrijving van de werkzaamheden van de ondersteuning van 
het projectbureau en de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de eerder 
opgenomen onderdelen in dit Jaarverslag. 

6.7.	Totale	omvang	organisatie	TERRA

6.8.	Samenwerkingspartners/verbanden
Ter Zake, CKC & Partners, Museum De Voorde. ‘Kunstenaar in de klas’, 
MBO Rijnland, ‘Gluren bij de Buren’, ‘Dag van de Architectuur’, Stadstheater, 
Boerderij, Bibliotheek, Wijkmanagement Seghwaert/Leidsewallen, 
Hof van Seghwaert, SKN Bouw, Tektor, Nancy Verkooijen regie & projecten, 
Anneliek Holland, 77 events, Smaak & Vermaak, Picnic, LGS Licht en geluid, 
Urban Art Studio, Erasmus college, Talk of the town, Atelier Le Rouge, 
Zoete Aarde, Ridderhuys Koekenbakkerij, Robbert Roos, Tuingezel, 
Kinki Kappers, Big L jeans, Whoopsy, Mons ink, Me & my Body, 
Trattoria Di Niente, Vis van Lon, De Bakkerswinkel, Wijnplaza, 
Dorpsstraat vastgoed BIZ, Stichting Piëzo, Educa, gemeente Zoetermeer. 

Omschrijving Aantal
Raad van Toezicht 5
Directie 2
Projectbureau 9
Technische medewerkers 15
Catering en algemene medewerkers 7
Galeriemedewerkers 20
Fotografen 7
Toetsingscommissie 3
Totaal 68
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tech vrijwilliger galerie mw fotografen projectbureau totaal gemiddeld
2017 64 67,6 65,6 56,6 63,45
2018 63,9 68,4 65,4 56,5 63,5
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nieuw weg totaal nieuw weg totaal nieuw
technisch/ algemeen 6 4 26 2 8 20 4
galeriemedewerker 5 5 25 2 7 20 2
fotografen 1 0 8 0 1 7 1
projectbureau 3 0 11 1 1 11 1
totaal 70 58
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FINANCIEEL RESULTAAT

De stichting Terra Art Projects kende in 2018 een omzet van 286.000 euro.
Hiervan werd 171.000 euro besteed aan de realisatie van de projecten.
Vierenzeventig procent van de baten was afkomstig van de gemeente 
Zoetermeer (jaarlijkse subsidiebeschikking is vijfendertig procent, resterende 
negenendertig procent betreft projectsubsidies). De overige inkomsten 
werden verworven uit verkoop, via het bedrijfsleven en cultuurfondsen.

MET DANK AAN
Alle vrijwilligers, deelnemers, leden van de Raad van Toezicht, leden van de 
toetsingscommissie.

Subsidiënten en sponsoren:
Gemeente Zoetermeer, Cultuurfonds Zoetermeer, Fonds 1818, Antivlam, 
Jongerius Bakkers, Creative Colors, Kiwanis Zoetermeer, Picnic, 
Allerliefst Kraamzorg, Bouwbedrijf Gebroeders Huurman, 
FEP Projectinrichting, HABO GWW, Mazda de Voorstad, 
Pilatusdam Mens en Organisatie, PLAN 34, Sigrid Roelofs - creatief&dtp, 
alle vrienden en donateurs van Zondag in ’t Park.

07

08
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Colofon
Tekst     Mirjam van Spelde, Ed Boutkan, Natalie Vinke,  

Monique Kievits 
Eindredactie  Joke Meijer
Vormgeving  Sigrid Roelofs
Fotografie   Petrie Coomans, Annelize van der Helm, Richard Jetten, 

Monique Kievits, Puck Swinkels, Catherine Terpstra, 
Michel Verhoef




