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Tijdens de opening van expositie SYNAPSZ
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INLEIDING

De laatste regels van het vorige jaarverslag luidden als volgt:
“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.”
En ja; het jubileum werd zeker gevierd, maar net als in de echte wereld
werd er wel getornd aan de beoogde pensioenleeftijd. Door vertragingen
in de bouw van de nieuwe locatie blijft TERRA namelijk nog een jaartje
langer in de lucht. Dat viel even tegen. Maar aangezien ‘flexibiliteit’ tot onze
kernkwaliteiten behoort hebben we van de nood een deugd gemaakt en
zijn we volop aan de slag gegaan om 2020 optimaal te benutten voor méér
experiment. Geheel in de lijn van de toekomstambities brengen we een
thematisch programma. Want dat wordt een van de speerpunten van Franx,
en hoe leuk is het om daar alvast aan te wennen?!?
We zijn trots op wat we in 2019 hebben bereikt, een jaar waarin we weer
genomineerd zijn voor de publieksprijs Kunst en Cultuur, meer in contact
waren met onze bezoekers en een intensere band kregen met de collegainstellingen in Zoetermeer. Maar… hoewel een jaarverslag terugblikt, klinkt in
dit verslag toch vooral de drang naar de toekomst door. We hebben er zin in!
Natalie Vinke & Ed Boutkan
Directie
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Expositie SYNAPSZ (met in beeld kunstenaar Gerard Huisintveld)
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JAARPROGRAMMA TERRA
2.1. Maandelijkse exposities TERRATORIUM  
Periode: het gehele jaar door
Locatie: TERRATORIUM, Dorpsstraat 12
Aantal bezoekers: 2.449
Verkochte kunstwerken: 66
Bezoekers per maand
jan feb
mrt
apr
168 152
140
135

mei
364

juni
158

juli
526

aug
245

sept
81

okt
165

nov
205

dec
110

Om in 2019 tijd te kunnen reserveren ter voorbereiding op de nieuwe locatie, is besloten
de duur van de exposities te verlengen naar twee maanden.

Maand
Titel expositie / Kunstenaar(s)
Januari-februari	Bomen en versteend landschap / Joke Meijer en
Hetty Arens
Maart-april	SYNAPSZ / Gerard Huisintveld en Els van Egeraat
Mei-juni	De Muzen / Ria van Dijk, Kiek Haket,
Verolique Jacobse, José Koebrugge, Usha Ramesh,
Wilna Snoek, Ellen Vermeulen
Juli	Pop-up exposities (weekenden) /
Jan Paul van der Tang, Remco Koers,
Floortje van Roon,Maarten van Overbeek,
Charlotte Wagemaker,
Paul van den Berg, Zowa Rindt, Iede Adu
Augustus-september	30x30 deelnemersexpositie / Ricardo Bouman,
Renée du Clou, Ria van Dijk, Masoud Gharibi,
Yvon Grevers, Fieke Hordijk, Verolique Jacobse,
Loulou Joolen, Gerart Kamphuis, José Koebrugge,
Karel Lengkeek, Debora Makkus,
Leo van der Meer, Joke Meijer, Marja Milo,
Miranda Pronk, Usha Ramesh, Wilna Snoek,
Eva van Steenbergen, Ellen Vermeulen,
Charlotte Wagemaker, Peter Waltman,
Fred Wieser, Marijke Wijgerinck,
Marian van Zomeren-van Heesewijk
I live my life tree cycle / Fleur van den Berg
Oktober
November-december Makerswinkel XL
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Uitgebreide informatie is op de TERRA website te vinden,
zie: https://terra-artprojects.com/gerealiseerde-exposities/
2.2. Nominatie Kunst en Cultuurprijs 2019
Het project ‘De Muzen’ werd in 2019 genomineerd voor de Publiekprijs Kunst
en Cultuur.
Over de Muzen
Kunst kan op vele manieren waarde hebben. Dat toonde de expositie
‘De Muzen, kunst geïnspireerd op bijzondere ontmoetingen’. Zeven
Zoetermeerse kunstenaars lieten zich in het voorjaar van 2019 inspireren
door ‘hun’ muze; een bijzonder krachtig persoon, waar meestal ‘over’ in
plaats van ‘met’ gepraat wordt. Zij kregen een stem in woord en beeld.
Hun verhalen werden vastgelegd door fotografen en een tekstschrijver en
gepresenteerd in de expositieruimte van Terra Art Projects. ‘De Muzen’
toonde het publiek waar kunst óók over kan gaan en resulteerde in een serie
indrukwekkende persoonlijke kunstwerken. Het project versterkte bestaande
relaties én stimuleerde nieuwe ontmoetingen.
Op dinsdagavond 10 december vond in het CKC de uitreiking van de
Publieksprijs Kunst en Cultuur plaats, met een nominatie voor het project
‘De Muzen’. Kunstenaar Verolique Jacobse en haar muze Sam Jelsma
vertelden tijdens een korte presentatie meer over dit mooie project.
Ook waren er veel andere geïnteresseerden aanwezig waaronder
kunstenaars, muzen, de mensen van TERRA en andere supporters!
De prijs ging uiteindelijk naar JJ Music House Blues & Roots festival, maar
we kijken met zijn allen terug op een mooie avond. Natuurlijk blijven we trots
op de nominatie maar vooral het project! De Muzen liet zien waar kunst óók
over kan gaan. We willen iedereen die op het project heeft gestemd hartelijk
bedanken!
Deelnemers
Kunstenaars: Ria van Dijk, Kiek Haket, Verolique Jacobse, José Koebrugge,
Usha Ramesh, Wilna Snoek, Ellen Vermeulen.
Muzen: Renee Arkensteijn, Aad Haket, Sam Wiebe Jelsma, Raymond Macaya,
Anita Nouwen, Gayatri Ramanujam, Petra van der Slot.
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Fotografen: Petrie Coomans, Annelize van der Helm, Leo Jans, Nelly Smits,
Puck Swinkels, Catherine Terpstra.
Teksten: Klein Jantje Schrijfwerk.
2.3. Sieraden exposities
Naast de wisselende expositie van beeldende kunst in het TERRATORIUM,
is er ook een doorlopende sieradenexpositie te zien. In 2019 hebben negen
sieradenmakers een zeer divers aanbod aan sieraden geleverd: 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: 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 et cetera.
Elk sieraad is uniek en ontworpen en handgemaakt door een van de
sieradenmakers.
Aantal verkochte sieraden in 2019: 38. Groei ten opzichte van 2018: 31%.
2.4. Openingen / CultuurKantine
Bij elke expositie organiseert TERRA een opening. Voorafgaand aan de
opening krijgen de galeriemedewerkers toelichting van de kunstenaar(s) en
kunnen zij vragen stellen. Tijdens de opening krijgt het publiek als eerste de
gelegenheid om de expositie te bekijken. De openingen zijn vrij toegankelijk
voor iedereen.
Overgang naar CultuurKantine
In augustus is de CultuurKantine geïntroduceerd. De CultuurKantine
ontstond vanuit het idee om Cultuurmakers en -belevers op een
laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen.
De CultuurKantine is een nieuwe netwerkbijeenkomst, op iedere laatste
vrijdag van de maand. Tijdens de CultuurKantine biedt TERRA een informeel
platform voor culturele organisaties en iedereen die hieraan is verbonden
of zich wil verbinden. In de CultuurKantine wordt de onderlinge connectie in
het veld versterkt door ‘simpelweg’ met elkaar in gesprek te gaan. Een plek
om elkaar te treffen en te praten. Over zaken die spelen, om elkaar op de
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Verolique Jacobse en muze Sam samen aan het werk voor project ‘De Muzen’
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TERRA deelnemersexpositie 30x30
12
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hoogte te houden én misschien wel leuke plannen te maken. Met ruimte om
je mening te geven en af en toe iemand die een leuk of belangrijk verhaal wil
delen. De CultuurKantine wordt georganiseerd door TERRA in samenwerking
met het Cultuurfonds Zoetermeer.
Omdat TERRA op deze manier ander, breder samengesteld, publiek weet te
bereiken dan de ‘usual suspects’ die doorgaans de openingen bezoeken, werd
besloten om de traditionele openingen te vervangen door de CultuurKantine.
De galeriemedewerkers worden voorafgaand nog wel geïnformeerd door de
kunstenaar(s).
De eerste vijf CultuurKantines waren zeer succesvol.
2.5. Kunst in de wijk Buytenwegh (Metrum)
Aan de bovenzijde van het Metrum (de expositiekubus in de wijk Buytenwegh)
is in de maand april werd weer onderhoud gepleegd. Een lekkage was nog
niet verholpen, dus is het dak opnieuw gekit.
Expositie
Maand			
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)
Ellen Vermeulen, installatie
Mei-juni			
Juli-augustus		
TERRA vrijwilliger Frank Dingeman, fotografie
TERRA vrijwilliger Monique Dufais, fotografie
September-oktober
November-december
TERRA vrijwilliger Margreet Bakker, fotografie
Zie de TERRA site voor meer informatie over het Metrum:
https://terra-artprojects.com/kunst-in-de-wijk/
2.6. Expositieprogramma 2020 TERRATORIUM
In het nieuwe pand gaan we onder andere werken met thema’s. In de loop van
2019 werd echter duidelijk dat de verhuizing naar het nieuwe pand uitgesteld
moest worden. Omdat de programmering van 2020 nog in het TERRATORIUM
plaats zal vinden, bedacht TERRA voor de huidige locatie daarom ook een
thema.
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Optreden Ebony Ensemble
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Voor het eerste half jaar wordt dat; ‘Vijftig tinten groen’. In de zomer zullen er
pop-up shows worden georganiseerd met studenten van de HKU, daarna zal
een project worden ontwikkeld rondom het sociale thema ‘Eenzaamheid’en
de Makerswinkel XL zal worden herhaald.
Maand			
Expositie
Januari/februari 		
Groepsexpositie ‘Vijftig tinten groen’
Maart			Plastic Utopia (Henri Blommers en
Bert Feddema)
Botanisch Kunstenaars Nederland
April			
Mei/juni 			
Egied Simons
Juni/juli 			
Gerart Kamphuis
Juli/augustus		
Pop-up exposities studenten HKU
Sociaal project Eenzaamheid
September/oktober
November/december
Makerswinkel XL
Tijdens de exposities worden er het gehele jaar door extra activiteiten
georganiseerd die aansluiten op thema en/of expositie, waaronder muziek,
lezingen, rondleidingen, artistieke activiteiten en meer. TERRA zal deze
programmering aan diverse doelgroepen aanbieden. Zo zijn er stadsbrede activiteiten maar ook activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals
fotografen, kunstenaars, kinderen et cetera.
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Actief meedenken over Franx
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PROJECTEN EN EVENEMENTEN
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3.1. Franx goes public
Met het project ‘Franx goes public’ experimenteerde TERRA in 2019 met de
uitkomsten van haar doelgroepenonderzoek. Dit om de kans van slagen voor
het beoogde (neven)programma bij Franx te optimaliseren op een manier die
de doelgroepen kwalitatief, interactief en speels verbindt aan exposities die te
zien zijn én aan de toekomstplannen van de organisatie.
Voortraject
Eerder onderzocht TERRA de meest kansrijke doelgroepen voor de nieuwe
locatie en hun voorkeuren. Dit doelgroepenonderzoek werd eind 2018
afgerond. Eerst werd kwantitatief onderzoek gedaan, onder andere aan de
hand van de meest kansrijke mosaic groepen, de cultuurkaart Zoetermeer en
de harmonie groepen.
De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek zijn 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.
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. TERRA wilde de
bevindingen niet alleen theoretisch toetsen, maar ook in de praktijk. De
exposities en activiteiten die in 2019 in het TERRATORIUM gepland waren,
boden hier de perfecte handvatten voor.
Opzet
‘Franx goes public’ was een project op zich, waarbij een interactief en
verdiepend nevenprogramma bij exposities werd aangeboden voor specifieke
doelgroepen. Dit programma was door het eerdere onderzoek al redelijk op
maat opgesteld. Toch is de koppeling van doelgroepen aan de activiteiten
en de exposities ook een groot experiment, waarbij het vooral de bedoeling
was dat er kon worden getest welke kans van slagen onze ideeën hebben,
hoe enthousiast het publiek hiervan wordt en welke feedback zij ons konden
geven. Ook werd ruim aandacht besteed aan onze plannen voor de nieuwe
locatie.
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Dit alles om (in de nabije toekomst) zo veel mogelijk te kunnen inspelen op
de culturele behoeften van de lokale bevolking. Wat kunnen wij toevoegen wat
er nog niet is? Waar komen zij hun huizen zeker voor uit? Hoe kunnen wij van
onze locatie een kunstzinnige trekpleister maken. We ontdekten het aan de
hand van hun schriftelijke meningen en in de praktijk!
Praktisch
- We koppelden exposities/activiteiten aan de doelgroep die hier (inhoudelijk)
het beste op aansluit.
- We experimenteerden met deze doelgroep door activiteiten/
nevenprogramma aan te bieden vergelijkbaar met onze concepten voor de
nieuwe locatie.
- Daarnaast voegden we nog een extra element toe: ook onze voorgenomen
niche en de daarbij behorende kaders werden meermaals aan de diverse
doelgroepen gepresenteerd, met een toelichting op de mogelijkheden.
Doelgroep ‘ervaren cultuurgenieters’
Voor de ‘Ervaren Cultuurgenieters’, onze grootste bezoekersdoelgroep,
organiseerden we twee middagen met activiteiten op het gebied van kunst,
wetenschap, muziek, eten, interactie en meer. De twee middagen werden
goed bezocht. De deelnemers werden verzocht na afloop van elke middag een
uitgebreide vragenlijst in te vullen over de ervaringen. De resultaten hiervan
zijn geïnventariseerd ter inspiratie voor volgende activiteiten. Hiernaast werd
voor deze doelgroep drie keer een klassiek muziekoptreden georganiseerd,
met het Ebony Ensemble.
Doelgroep ‘beleveniszoekers’
Voor de groep beleveniszoekers met kinderen organiseerden we een Kunst
& Kids middag, waarbij werd onderzocht wat ouders met kinderen belangrijk
vinden bij het deelnemen aan kinderactiviteiten. De middag draaide om
kunst, actief meedoen, lezen, kijken en proeven. Zo maakten de kinderen op
een speelse manier kennis met kunst en andere artistieke activiteiten. De
ouders van de kinderen vulden een vragenlijst in over hun ervaringen.
Voor de ‘gezelligheidszoekers’, binnen de doelgroep beleveniszoekers
organiseerde TERRA een galerieoptreden van Vita en Jaime, die Braziliaanse
muziek lieten horen.
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Kunst & Kids middag
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Doelgroep jonge (sfeer)makers
Dit is de belangrijkste wensdoelgroep van TERRA. Zij zijn ook het lastigste
te bereiken. Tijdens de bijeenkomsten met de spiegelgroepen werd duidelijk
dat deze doelgroep wel de behoefte heeft om actief te zijn in eigen stad, maar
moeite heeft met lidmaatschappen en langere expositietijden.
TERRA introduceerde de pop-up expo’s, waarbij jonge kunstenaars een
weekend lang ‘vrij spel’ kregen in het TERRATORIUM. TERRA ondersteunde
hen bij het bemannen van de expositieruimte en de promotie. De kunstenaars
waren aanwezig en deden soms ook wat extra’s (zoals een dj laten optreden).
TERRA plande de exposities tijdens de weekenden van Zondag in ’t Park.
De exposanten waren onder andere jonge kunstenaars en fotografen uit
Zoetermeer en studenten van de HKU. Zowel het publiek als de kunstenaars
waren enthousiast. De pop-up expo’s zullen daarom terugkeren in 2020.
Doelgroep professionele kunstenaars
Bij de doelgroep professionele kunstenaars wilden we vooral ontdekken
wat voor hen de voorwaarden zijn om mee te doen aan exposities op de
nieuwe locatie. Wij ondervroegen hen en lieten hen (ook kunstenaars buiten
Zoetermeer) deelnemen aan het concept ‘TERRA ART BOX’. Het verrassende
aan dit concept, waarbij kunstenaars in een volledig ingerichte zeecontainer
hun werk konden presenteren tijdens het kleinschalige festival ‘Zondag in ’t
Park’, was dat de drempel om kunst te bekijken vrijwel verdween.
Daarnaast wordt deze doelgroep in 2020 ook nog onder de loep genomen.
Tijdens de themamaanden ‘Vijftig tinten groen’, zijn bewust kunstenaars
uit andere delen van het land aangetrokken om te ontdekken waar hun
inhoudelijke en presenteerbehoeften liggen.
Makerwinkel(XL)
Het onderzoek beperkte zich niet tot de programmering. Op de nieuwe
locatie zal er naast expositieruimte, horeca en werkplaatsen ook een ruimte
zijn voor verkoop van producten van kunstenaars, designers en ontwerpers.
Om te onderzoeken welke producten in de smaak vallen bij onze (beoogde)
bezoekers begon TERRA in 2019 met een proefshop op de entresol van het
TERRATORIUM. Deze shop hebben we nu omgedoopt tot Makerswinkel, een
naam die zal meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Het assortiment wisselt
en wordt steeds aangevuld. In november en december werd het gehele
TERRATORIUM ingericht als Makerswinkel XL met een assortiment van
toegepaste kunst en designcadeautjes. Als extra toevoeging is het textiele
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Optreden Vita en Jaime
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werk van ontwerper Irene van Ophoven, de roommates van Puur Anders en
de wandobjecten van Main Kunstenaars uitgelicht. De verkoop verliep goed
en de reacties waren lovend.
Voor het project ‘Franx goes public’ werden we financieel ondersteund door
het Cultuurfonds Zoetermeer.
3.2. Zondag in ’t Park
Dit jaar was het eerste jaar dat TERRA niet in de organisatierol zat voor
Zondag in ’t Park. De nieuwe stichting Zoetermeer Centraal heeft het stokje
overgenomen. TERRA heeft ondersteuning geboden bij de fondsenwerving
en communicatie. Ook blijft TERRA voorlopig wel verantwoordelijk voor de
artistieke programmering van het festival.
TERRA gaf hier dit jaar invulling aan door kunstenaars de ruimte te bieden
om zich te presenteren in een ‘pop-up galerie’; de ‘TERRA ART BOX’ tijdens
het festival. Gewoon, middenin ’t park ontmoette je de kunstenaar, kon je
kunst van zijn of haar hand bekijken, veel vragen stellen over hoe je dat
maakt en misschien wel over het ‘waarom’. Met een beetje mazzel kon je
zelf ergens aan meedoen of was er iets te koop! We hebben deze opzet als
zeer positief ervaren. Naast de presentatie van de kunstenaars heeft het
ook promotie opgeleverd voor TERRA als organisatie. We hebben de werving
voor nieuwe galeriemedewerkers opgestart en bezoekers van de TERRA ART
BOX is gevraagd naar de eigen interpretatie van, kennis over en behoefte aan
kunst in de breedste zin van het woord. De uitkomsten zijn in een beknopte
rapportage vastgelegd en worden geraadpleegd bij de ontwikkeling van
nieuwe plannen.
De programmering van de TERRA ART BOX:
14.07.2019
Guido Sprenkels & Kiek Haket
Brons en schilderijen
www.kiekhaket.nl
www.guidosprenkels.com
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21.07.2019
FLEUR VAN DEN BERG
Glaskunst, objecten
www.fleurvandenberg.nl/sculptures/
28.07.2019
Corinne van Kamp & Barbara Termorshuizen
Edelsmeden en illustratie
www.flirtjewels.nl en www.magical-wall.com
04.08.2019
Ellen van Toor
Collages, recycle art
www.ellenvantoor.nl
11.08.2019
Lisa van Noorden
Tekeningen, objecten
www.lisavannoorden.nl
3.3. Makersunie
Omdat de aanvankelijke verhuizing en programmering van 2020 veel tijd
van het projectbureau opslokten, was er in 2019 nauwelijks capaciteit om
het project Makersunie Zoetermeer verder te ontwikkelen. Wel werd het
keramiekproject van kunstenaar Hetty Arens en Trattoria Di Niente op kleine
schaal geproduceerd op initiatief van Di Niente. De Makersunie wordt nader
bekeken in het licht van de nieuwe locatie en de kansen en mogelijkheden die
daar zijn.
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TERRA ART BOX
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3.4. Masterplan Central Park
Door het college van B&W is besloten om de Markt zoveel mogelijk
obstakelvrij te houden voor (grote) evenementen en daar het schetsontwerp
op aan te laten passen. Concreet betekent dit dat er een ander ontwerp van
de Markt voor de samenspraak werd gebruikt dan aanvankelijk vanuit de
brede werkgroep onder leiding van TERRA is gepresenteerd op 11 oktober
2018. De ontwerpen van de andere deelgebieden zijn wel gelijk gebleven.
Op maandag 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over
Schetsontwerp Centraal Park, Mark 10 en omgeving en de parkeergarage
onder de markt. Het plan zal de komende jaren gefaseerd begroot en
uitgevoerd worden. De discussie over het plan werd helaas nadelig beïnvloed
door het ambtelijke besluit om op hetzelfde moment de plannen voor
nieuwbouw van Markt 10 te presenteren.
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Publieksexperiment tijdens Zondag in ‘t Park
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ONTWIKKELINGEN

4.1.TERRA wordt Franx
Gelijktijdig met de verhuizing nemen we afscheid van de organisatienaam
TERRA. Deze naam werd in 1994 bedacht door kunstenaars die vooral op
buitenlocaties werkten met het 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.
In 2019 is begonnen met de vormgeving van de huisstijl en is er samen
met curator Tineke van Veen gezocht naar een niche als pijler onder de
programmering. Ook was er volop aandacht voor de zakelijke aspecten
van de transitie; exploitatie en financieringsmogelijkheden, huurders,
inrichting, organisatiestructuur et cetera. Voor deze verhuis- organisatie- en
frictiekosten is door de gemeente Zoetermeer extra budget toegekend van
€ 100.000, ter dekking van de extra kosten tot en met de daadwerkelijke
verhuizing.
Verhuizing naar Vlamingstraat 1-3
Tijdens de sloopactiviteiten op de Vlamingstraat kwamen ernstige
constructieve gebreken aan het licht in de tussenbouw en woning. De aard
van deze gebreken, vooral die aan de fundering, was dermate zorgelijk dat de
bouw op last van de inspectie Bouw & Wonen is stilgelegd.
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De financiële consequenties zijn door gemeente en aannemer
geïnventariseerd, met de constatering dat er aanzienlijk extra budget en tijd
nodig zou zijn. Op de hele bouwsom was door alle partijen al veel bezuinigd
(TERRA zal bijvoorbeeld zelf verfwerkzaamheden verrichten om binnen het
beschikbare budget te blijven). Om de verborgen gebreken te verhelpen
moest er een beroep gedaan worden op de gemeenteraad, in de hoop dat zij
nog voor de zomer positief zouden beslissen. Tot die tijd werd de bouw, in
overleg met aannemer SKN, stilgelegd.
Op 15 juli 2019 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd
met het raadsvoorstel om 500.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de
constructieve aanpassingen aan de nieuwe locatie. Hierbij zal het voorste
deel, het voormalig woonhuis, gesloopt en opnieuw in dezelfde stijl gebouwd
worden. We zijn hier uiteraard heel blij mee!
Dit betekende wel dat we samen met de vrijwilligers druk aan de slag
moesten om Dorpsstraat 12 zodanig op te knappen dat het nog minstens
een jaar een uitnodigende galerie met dynamisch programma kan vormen.
We zullen programmatisch voortborduren op de ingezette experimenten (zie
ook: Franx goes public) om het publiek, de interne organisatie en deelnemers
alvast warm te maken voor Franx, ook al is dat nog iets verder weg dan
aanvankelijk gedacht.
Voorlopig gaan we uit van oplevering van de nieuwe locatie
medio januari 2021.
4.2. Cultuurvisie 2030
Elke vier jaar maakt de gemeente Zoetermeer een nieuwe Cultuurvisie en
uitvoeringsagenda. De laatste ‘Toekomstagenda cultuur’ dateert uit 2015.
Deze focust vooral op gebouwen en huisvesting van instellingen en op het
Cultuurfonds. In de nieuwe cultuurvisie staan inhoud, programma, en de
culturele ontwikkeling van inwoners en bezoekers voorop.
Als vertrekpunt voor de visie worden de volgende stellingen gehanteerd:
- arrangeren van zoveel mogelijk uitdagende culturele ontmoetingen voor alle
inwoners en bezoekers van Zoetermeer;
- verbinden met andere gemeentelijke thema’s;
- om zo een brede en verankerde doorontwikkeling mogelijk te maken.
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Ofwel: dat wat we (gezamenlijk) belangrijk vinden op het gebied van cultuur,
en met welke beleidsinstrumenten de gemeente dit wil faciliteren en
stimuleren. Dit wordt gevat in een visie tot 2030, met een uitvoeringsagenda
van 2021-2024. De doelen uit de visie komen ook in de programmabegroting
van de gemeente. Besluitvorming hierover ligt bij het College van B&W en de
gemeenteraad.
TERRA is net als de andere vijf instellingen uit de basisinfrastructuur
van Zoetermeer (Bibliotheek, CKC & Partners, Cultuurpodium Boerderij,
Museum de Voorde en Stadstheater) vanaf het begin intensief betrokken
bij de totstandkoming van de Cultuurvisie. Ook wordt de achterban van
de instellingen bevraagd en wordt geënquêteerd onder inwoners om
verschillende niveaus van samenspraak in te passen. In aanvang is dit:
meebeslissen, na ambtelijke vaststelling wordt dit: adviseren en informeren.
De planning ziet er als volgt uit:
Fase 1: Mei-juli 2019
Werkgroepen met enkele organisaties en de instellingen.
Sessies over Stad, Wijk, Podiumkunsten en Beeldende kunsten.
Met SWOT analyses (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Hieruit zijn 4 thema’s voortgekomen.
Fase 2: September-december 2019
Korte ronde-tafelbijeenkomsten:
1. Marketing/communicatie
2. Financiën en organisatie
3. Verbinden en netwerken
Fase 3: van concept naar definitief: februari-april 2020
Bouwstenen Cultuurvisie. Hierin komen de thema’s uit de samenspraak
terug.
Februari: inloopbijeenkomst voor inwoners, organisaties en initiatieven,
en raadsleden.
Maart: concept-Cultuurvisie en uitvoeringsagenda gereed.
April: definitieve Cultuurvisie en uitvoeringsagenda gereed en klaar voor het
politieke traject.
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Sloopwerkzaamheden Vlamingstraat
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4.3. Overleg Culturele organisaties
De directies van de zes culturele instellingen die opgenomen zijn in de
Basis Infra Structuur van Zoetermeer (Bibliotheek, CKC & Partners,
Cultuurpodium Boerderij, Museum de Voorde en Stadstheater) hebben in
2019 een overlegstructuur in het leven geroepen waarbij actuele, praktische
en programmatische zaken worden uitgewisseld. In het kader van de
financiële paragraaf behorende bij de nieuwe cultuurvisie werd vormgegeven
aan een gezamenlijke reactie.
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Pop up expositie Remco Koers
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05

PROJECTBUREAU

5.1. Samenstelling
De samenstelling van het projectbureau is dit jaar enigszins veranderd.
Door de uitbreiding van de Makerswinkel was daar extra ondersteuning
nodig. Galeriemedewerker Susan Swart is bereid gevonden om deze
werkzaamheden voor haar rekening te nemen.
Vanwege ziekte-uitval heeft galeriemedewerker Anneke Zeeman extra
geassisteerd bij de zorg voor de sieradenexposities.
Directie, dagelijkse leiding:

Natalie Vinke (artistiek directeur)
Ed Boutkan (operationeel directeur)

Programmering en promotie:

Mirjam van Spelde

Eindredactie:

Joke Meijer

Administratieve (project)
ondersteuning:

Monique Kievits en Hilda Ensing 		

Financiële administratie
(ondersteuning):

Tirsa Flohr

Coördinator vrijwilligersteam
TERRATORIUM:

Marjan van Leeuwe en Frank Dingeman

Coördinator Techniek:

Jan Bierman

Coördinator Sieradenexpositie:

Marjan van Leeuwe
Anneke Zeeman (reserve)

Coördinator Makerswinkel:
Susan Swart
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5.2. Uitgevoerde werkzaamheden
Voorbereiding nieuwe organisatie
In het eerste halfjaar zijn alle concepten voor nieuwe functiebeschrijvingen,
protocollen en reglementen beschreven. Ook werden formulieren en
checklists aangepast. De afronding van de interne organisatie zal in 2020,
vanwege de vertraagde oplevering van Vlamingstraat 1-3 weer worden
opgestart.
Materiaalbeheer
In het kalenderjaar 2019 is verder gewerkt aan het sorteren van de
materialen. Veel materiaal is weggedaan of weggegooid.
Veel materiaal van Zondag in ’t Park is overgeheveld naar de stichting
Zoetermeer Centraal.
5.3. Kunstenaarscafé
In 2019 hebben er drie kunstenaarscafés plaatsgevonden. Per bijeenkomst
waren er rond de 17 deelnemers aanwezig.
Vaste agenda-onderwerpen waren:
- evaluatie bezoekersaantallen en aantal verkochte werken per expositie;
- actueel jaarprogramma;
- initiatieven voor projecten en exposities;
- aansluitende korte borrel om plannen, ideeën en oproepen door te praten.
Daarnaast passeerden andere onderwerpen de revue, zoals de nieuwe
locatie/ nieuwe naam (Franx), en de opzet van het jaarprogramma 2020.
Evaluatie kunstenaarscafé
Tijdens het café van 18 oktober 2019 heeft er een evaluatie plaatsgevonden
over de opzet van het kunstenaarscafé.
Vanaf 2020 zal het kunstenaarscafé een andere inhoud krijgen, door
deelnemers van TERRA op basis van thema’s uit te nodigen. Een thema dat
door TERRA wordt aangedragen zal aan de deelnemers worden voorgelegd.
Op basis van brainstormsessies zal door de geïnteresseerde kunstenaars een
projectplan worden uitgewerkt, dat ter toetsing aan de programmacommissie
wordt voorgelegd en afhankelijk van de beoordeling al dan niet zal worden
uitgevoerd.
Kunstsurprise
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Makerswinkel XL
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5.4. Toetsingscommissie/ deelnemerschap TERRA
We begonnen het jaar met 34 kunstenaars (deelnemers), waarvan 24 PRO en
10 Regulier.
In 2019 is er op twee data getoetst. De toetsingsdag van 8 februari had 1
nieuwe PRO en 1 nieuwe Reguliere deelnemer als resultaat en 7 oktober
leverde 1 Reguliere deelnemer op. We sluiten het jaar af met totaal 37
kunstenaars (25 PRO en 12 Regulier).
Om meer kunstenaars aan te trekken, is in 2019 besloten het
deelnemersgebied uit te breiden. We richten ons nu op de gehele provincie
Zuid Holland. Het staat op de site vermeld, maar verder is er nog geen
ruchtbaarheid aan gegeven omdat we daarmee willen wachten totdat
duidelijk is wanneer de opening van Franx plaats zal vinden.
Op dat moment zullen we besluiten over aangepaste procedures en
communicatie.
5.5. Opdrachtbemiddeling deelnemers
Naast het bieden van expositieruimte aan de deelnemers, zet het
projectbureau zich ook in om opdrachten te (laten) gunnen aan kunstenaars.
- Dit jaar heeft Hetty Arens in opdracht van de gemeente Zoetermeer
keramieken relatiegeschenken (schaaltjes met gemeentewapen)
vervaardigd.
- Via Promotie Woonhart Zoetermeer heeft José Koebrugge deelgenomen
aan de ‘Elephant Parade’.
Van 26 april t/m 23 mei werd in het Woonhart het ‘Elephant Parade’
evenement georganiseerd, waar 20 kunstolifanten (formaat baby olifant)
binnen en buiten werden gepresenteerd. De olifanten waren te koop.
Hiermee wordt het behoud van de Aziatische olifant gesteund. De
organisatie wilde ook een Zoetermeerse kunstenaar de kans geven om een
olifant te beschilderen en benaderde TERRA met deze vraag. TERRA zette
de vraag verder uit onder de deelnemers. Kunstenaar José Koebrugge
kwam met een ontwerp dat zij tijdens de ‘Parade’ uitvoerde. Het resultaat is
nog steeds te zien in het Woonhart.
- Charlotte Wagemaker kreeg de opdracht om een illustratie te maken voor
het 2020 thema ‘Vijftig tinten groen’.
- Ricardo Bouman maakte in opdracht van TERRA een zestal foto-afdrukken
voor het basisassortiment van de Makerswinkel.
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5.6. 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.
In 2019 werden de vormgeving, structuur en techniek van de website
gewijzigd. Hierbij werd al rekening gehouden met de gewenste aanpassingen
voor Franx. Vrijwilliger Margreet Bakker was bereid om alle medewerkers/
vrijwilligers van TERRA opnieuw te fotograferen, zodat er eenduidige
portretfoto’s van de hele organisatie op de vernieuwde website staan.
Facebook en Instagram
TERRA heeft een Facebookaccount, met ongeveer 1100 volgers. Daarnaast
heeft TERRA sinds dit jaar ook een Instagramaccount met 371 volgers.
TERRA merkt dat er verhoudingsgewijs veel wordt gereageerd op berichten
op Instagram. De berichten op sociale media zijn informeler dan die op de
websites en in TERRAINFO, omdat deze manier van communiceren past bij
dit medium.
TERRAINFO
Ook in 2019 verscheen maandelijks 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. TERRAINFO kent een
aantal vaste rubrieken (informatie over de maandelijkse expositie en de
aankomende kunstfoyers/CultuurKantines en de column van
Mirjam van Spelde). Ook ‘huishoudelijke mededelingen’ en grote projecten op
locatie krijgen aandacht in de nieuwsbrief.
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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.
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De TERRA ART BOX
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06

BEDRIJFSVOERING

6.1.  Jubileum
Donderdag 22 augustus 2019 vierden we met de vrijwilligers en deelnemers
het jubileum van TERRA, en in het bijzonder de 25-jarige toewijding van
operationeel directeur Ed Boutkan aan dit bestaan. Hij ontving een kunstwerk
dat Fieke Hordijk speciaal voor deze gelegenheid ontwierp, een vorm die is
opgebouwd uit 25 messing vierkantjes, mét bijpassende revers speld. De
feestzaal was versierd met speciale vlaggenslingers, waarop alle huidige
betrokkenen (vrijwilligers en kunstenaars) stonden afgebeeld zoals ze er ten
tijde van het ontstaan van de toenmalige vereniging Terra Kunstprojecten in
1994, uitzagen. De artistieke touch werd gevormd door de ‘afvalpoppen’ van
kunstenaar Ellen Vermeulen die her en der bij de tafels stonden.
Ook werd er een video compilatie door Theo Janssen vertoond, van projecten
van de vorige jubilea van TERRA. Naast lekkere hapjes van Smaak &
Vermaak, was er een Zinderende Donderdagse Zomerloterij, waarbij een
tiental mooie prijzen te winnen was. We kijken terug op een geslaagde
middag!
6.2. Management
Het management van TERRA is in het kalenderjaar 2019 druk bezig geweest
met de voorbereiding op de nieuwe locatie.
Deze werkzaamheden omvatten onder andere de bouwbegeleiding,
technische en financiële vraagstukken, huurdersoriëntatie, winkelconcepten,
meerjarenprogrammering, fondsenwerving et cetera.
Er is gewerkt aan overdracht van de organisatie en begeleiding van Zondag
in ’t Park. Daarnaast werd een bijdrage geleverd aan het overleg van de
cultuurorganisaties en aan het proces van de gemeentelijke Cultuurvisie.
In augustus 2019 is in samenwerking met het Cultuurfonds begonnen met
het initiatief van de CultuurKantine.
Tenslotte zijn binnen de interne organisatie administratieve wijzigingen
doorgevoerd, is 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.
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Per kwartaal wordt de managementinformatie, bestaande uit diverse
grafieken, bijgewerkt en besproken in de directie en Raad van Toezicht.
Het betreft hier grafieken van onder andere de bezoekersaantallen, de
urenverantwoording van de organisatie, en verkoopcijfers. Een aantal
grafieken zijn in dit jaarverslag opgenomen.
6.3. Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht 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
De Raad van Toezicht van de stichting Terra Art Projects 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 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
Rob de Graaf, voorzitter
Monique Plantinga, lid
Helmut Beckhuis, lid
Coen Tückermann, lid
Ad ten Ham, lid.
Door de Raad zijn in 2019 besproken en formeel goedgekeurd:
- het jaarverslag en de jaarrekening 2018;
- begroting 2020;
- subsidieverzoek 2020;
- jaarprogramma 2019;
- meerjarenprogramma 2019 t/m 2022;
- Franx programma-publiek.
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Expositie ‘Bomen en versteend landschap’ van Hetty Arens en Joke Meijer

Daarnaast kwamen aan de orde:
- de algemene gang van zaken, voortgangsberichten;
- de tussentijdse financiële exploitaties;
- verbouwing voormalig pand Kwik-Fit, statusupdates;
- verslagen kunstenaarscafés;
- managementinformatie per kwartaal;
- VOF budget, besteding;
- doelgroepenonderzoek;
- voortgang Cultuurvisie;
- ambtelijke en bestuurlijke overleggen gemeente.
Bestuurstermijn
In 2019 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de
Raad van Toezicht.
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 2019 ongewijzigd.
Werkzaamheden
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 2019 vergaderde de Raad vier (4) keer in aanwezigheid van de directie, op
de volgende data:
08 maart
28 juni
04 oktober
29 november.
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Conclusie
De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar de directie met raad bijgestaan.
Daarbij heeft zij vanuit haar statutaire taak geconstateerd dat zowel het
inhoudelijke als financiële beleid waarvoor de directie verantwoordelijk is ook
in 2019 weer tot belangrijke resultaten heeft geleid.
Helaas kon de nieuwe locatie eind 2019 nog niet in gebruik worden genomen
vanwege bouwkundige problemen. Gelukkig heeft de gemeente hiervoor
aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Wij hopen dat begin 2020 de
bouw hervat kan worden en de ingebruikname begin 2021 kan plaatsvinden.
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 2019 te realiseren. Dit stemt haar tot grote
tevredenheid, zeker vanwege de teleurstelling rond de bouw van de nieuwe
locatie. 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 2019,
Rob de Graaf
Voorzitter Raad van Toezicht Terra Art Projects.
6.4. Bestuurlijk overleg wethouder/gemeente
Per kalenderjaar vinden er twee overleggen plaats tussen de wethouder
(Robin Paalvast) en de directie van TERRA.
Deze vonden plaats op 12 maart en 11 oktober.
Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken:
- cultuurvisie;
- oplevering bovenwoning;
- voortgang verbouwing Vlamingstraat 1-3, aanpassing tussenbouw;
- samenspraakproces Dobbevisie.
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6.5. Structurele subsidie 2019
De subsidieaanvraag voor 2019 is door de gemeente gehonoreerd. Wel werd
deze gekort met de post opslagkosten omdat deze in 2019 via het VOF-budget
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.
6.6. TerraFans
We begonnen het jaar 2019 met tweeëntwintig fans, 1 particulier minder ten
opzichte van 2018.
Op 15 februari organiseerden we de jaarlijkse fan-bijeenkomst waarbij
dertien fans aanwezig waren. Men werd geïnformeerd over het
jaarprogramma 2019, onze plannen en de diverse projecten waar we ons mee
bezig houden.
We hebben de maandelijkse email met allerlei informatie voortgezet.
De oproep aan de huidige fans om zelf fans te werven, en de oproepen
op de site en TERRAINFO, hebben in 2019 tot zes nieuwe fans geleid. Zij
representeren een bedrag van € 240.
Er zijn eind 2019 drie bedrijven en vijfentwintig particulieren aangesloten,
totaal achtentwintig fans. Hun totale bijdrage over 2019 is € 1.600.
6.7. Vrijwilligers
TERRA is een vrijwilligersorganisatie waarin 65 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.
Alle vrijwilligers zijn in het eerste kwartaal bijgepraat over de opzet van de
nieuwe organisatie waarbij ook het logo is gepresenteerd.
In memoriam Jannie van Zanten
Na en kort ziekbed is onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Jannie van Zanten
overleden. Zij heeft zich sinds 2009 met veel enthousiasme voor TERRA
ingezet. Op zaterdag 17 augustus hebben wij tijdens een drukbezochte dienst
afscheid van haar genomen.
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Galeriemedewerkers
Dit jaar zijn de nieuwe functies van galeriemedewerker, teammanager en
winkelcoördinator geïntroduceerd. De aangepaste functies passen beter
bij de taakinhoud voor de bemensing van de nieuwe locatie. Aan de nieuwe
functie van galeriemedewerker is, in samenspraak met een afvaardiging
van de galeriemedewerkers, inhoud gegeven. Deze is later met de overige
galeriemedewerkers gedeeld, besproken en vastgesteld.
De galeriemedewerkers zorgen ervoor dat de galerie TERRATORIUM vijf
dagen per week (wo t/m zo) open is van 13.00 tot 17.00 uur.
Helaas hebben we dit kalenderjaar te maken met een groot verloop van het
kleine team galeriemedewerkers. Er is in de tussentijd begonnen met de
werving van een teammanager en meerdere galeriemedewerkers.
Technische vrijwilligers
Ter voorbereiding op de verhuizing is in de opslagplaats (Pijnacker), magazijn
en container (Dorpsstraat) verder gewerkt aan het opruimen van de spullen.
Het terras achter de Dorpsstraat 12 is opgeruimd en opgeknapt.
Ook het TERRATORIUM (Dorpsstraat 12) heeft een opknapbeurt gehad. De
vloeren zijn geverfd, er is nieuw meubilair gekocht en de etalage heeft een
nieuwe uitstallingsmogelijkheid gekregen.
De technisch vrijwilligers zijn druk in de weer geweest met de voorbereidende
werkzaamheden voor Zondag in ’t Park en de op- en afbouw van het festival.
In de voorbereiding van Zondag in ’t Park is het speelobject, om
veiligheidsredenen, van het Nicolaasplein verwijderd.
De zeecontainer, die tijdens het festival Zondag in ’t Park een prominente
plek op het Nicolaasplein kreeg, werd wekelijks omgetoverd tot een
expositieruimte. De zeecontainer werd voorzien van houten wanden.
Doordeweeks werden door de technisch vrijwilligers de nodige aanpassingen
gedaan in de TERRA ART BOX.
De disciplines fotografie, technisch, catering en ondersteuning projectbureau
leverden binnen het jaarprogramma 2019 een grote bijdrage. Er zijn
extra inspanningen geleverd bij de totstandkoming van Zondag in ’t Park,
workshops, experimenten van het jaarprogramma in het TERRATORIUM en
bij het project De Muzen.
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Fotografen
Voor het project De Muzen is enkele fotografen gevraagd om het proces op
beeld vast te leggen. Ze maakten daarnaast foto’s van (pop-up-) exposities,
de Terra Art Box tijdens ZIHP, workshops, muziekoptredens en een
poëzievoordracht.
Voor de fotoreportage van de locatie Vlamingstraat is tot aan de
bouwstagnatie inhoudelijk zorggedragen.
Frequentie bijeenkomsten vrijwilligers
3 per jaar
- technische/algemene groep:
- galeriemedewerkers:
4 per jaar
- fotografen:
3 per jaar
- projectbureaumedewerkers:
wekelijks
Voor de beschrijving van de ondersteuning van het projectbureau en de Raad
van Toezicht wordt verwezen naar de eerder opgenomen onderdelen in dit
Jaarverslag.
6.8. Totale omvang organisatie TERRA
Omschrijving
Raad van Toezicht
Directie
Projectbureau
Technische medewerkers
Catering en algemene medewerkers
Galeriemedewerkers
Fotografen
Toetsingscommissie
Totaal

Aantal
5
2
7
21
4
19
7
3
68
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6.9. Samenwerkingspartners/verbanden
77 events, Aloha vegan bakery, Autre Choix, Basisschool de Vijverburgh,
Sarah de Bruijn, Bibliotheek, Bloesembar, Cultuurfonds Zoetermeer,
CKC & Partners, Cultlab, Cultuurpodium Boerderij, De Bakkerswinkel,
Di Niente, Dorpsstraat vastgoed BIZ, Educa, Erasmus College,
gemeente Zoetermeer, ‘Gluren bij de Buren’, HGOS, HKU, Frans Hoogeveen,
Klein Jantje schrijfwerk, Kunstwijzer, Museum De Voorde,
Promotie Woonhart Zoetermeer, Puur Anders, Silvester Boek en Spel,
SKN Bouw, Smaak & Vermaak, Stadstheater, Stichting Piëzo, Ed Struijlaart,
SYNAPSZ, Talk of the town, Tektor, Ter Zake het ondernemershuis, Tuingezel,
Tineke van Veen, Vis van Lon, Vita en Jaime, Wijnplaza, Zoetermeer Centraal.
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FINANCIEEL RESULTAAT

07

De stichting Terra Art Projects kende in 2019 een omzet van € 172.00.
Hiervan werd € 70.000 besteed aan de realisatie van de projecten.
Van de gemeente Zoetermeer ontvingen we € 92.924 aan structurele
subsidie. De overige inkomsten werden verworven uit verkoop, via het
bedrijfsleven en cultuurfondsen.

08

MET DANK AAN

Alle vrijwilligers, deelnemers, leden van de Raad van Toezicht, leden van de
toetsingscommissie.
Subsidiënten en sponsoren:
gemeente Zoetermeer, Cultuurfonds Zoetermeer, Creative Colors,
Bouwbedrijf Gebroeders Huurman, Pilatusdam Mens en Organisatie.
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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, Leo Jans,
Richard Jetten, Monique Kievits, Nelly Smits,
Puck Swinkels, Catherine Terpstra
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