‘20

Voor project Cultuur #Opkoers

INHOUD
01

INLEIDING

5

02
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

JAARPROGRAMMA TERRA
Exposities TERRATORIUM
Openingen / CultuurKantine
Kunst in de wijk Buytenwegh (Metrum)
Kunst Ter Zake
Expositieprogramma 2021 TERRATORIUM
Makerswinkel

7
7
8
9
11
11
11

03
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

PROJECTEN EN EVENEMENTEN
Zondag in ’t Park
Makersunie
Street Art
Diverse projecten

16
16
16
16
16

04
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ONTWIKKELINGEN
Verhuizing naar Vlamingstraat 1-3
TERRA wordt Franx
Cultuurvisie 2030
Overleg culturele organisaties
Stuurgroep vrijwilligersondersteuning
Programma op maat voor vrijwilligers

22
22
23
23
24
24
26

05
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

PROJECTBUREAU
Samenstelling
Uitgevoerde werkzaamheden
Toetsingscommissie/deelnemerschap TERRA
MarCom

29
29
30
30
32

3

06
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

BEDRIJFSVOERING
Management
Verslag Raad van Toezicht
Bestuurlijk overleg wethouder/gemeente
Structurele subsidie 2021
Noodmaatregel corona
TerraFans
Vrijwilligers
Totale omvang organisatie TERRA
Samenwerkingspartners/verbanden

35
35
36
41
41
41
42
42
46
47

07

FINANCIEEL RESULTAAT

50

08

MET DANK AAN

50

4

01

INLEIDING

Waar we dit jaar hadden verwacht full force bezig te zijn met de geplande
veranderingen, werden we helaas wereldwijd onaangenaam verrast door
corona. De eerste maanden hebben we wel een beginnetje kunnen maken
met onze reeks exposities binnen het thema ‘vijftig tinten groen’. Vanaf
maart werd het laveren tussen verschillende scenario’s van plannen,
openen en sluiten. Er werd gezocht naar digitale mogelijkheden om met
elkaar in contact te blijven, zowel intern als extern. Daarnaast gingen de
voorbereidingen voor de nieuwe locatie en organisatie door, zij het in heel
ander perspectief. Na een aantal geïmproviseerde exposities en reprise van
de Makerswinkel XL eind van het jaar, moesten half december de deuren
van de galerie weer dicht.
Gelukkig konden we rekenen op een flexibel en ondersteunend team van
medewerkers, vrijwilligers en raad van toezicht, en werden we financieel
gesteund door de gemeente. Hoewel we natuurlijk veel minder bezoekers
hebben getrokken en minder hebben kunnen presteren, hebben we het jaar
zonder al te veel problemen af kunnen sluiten. Daar zijn we blij mee en we
danken iedereen voor de ondersteuning!
En er waren meer lichtpuntjes! Met een kleine tussenperiode is de bouw
van de nieuwe locatie ‘gewoon’ doorgegaan. Het enthousiasme over het
vorderend resultaat stemt ons steeds weer positief en geeft de energie om
door te gaan met de planvorm. We kunnen niet wachten tot we onder betere
omstandigheden eindelijk uitvoering kunnen gaan geven aan Franx. In dit
jaarverslag lees je een weergave van vorderingen, maar vergeet vooral niet
om ook op de website de visuele verslaglegging te volgen,
het is indrukwekkend!

Natalie Vinke & Ed Boutkan
Directie
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Werk José Koebrugge, expositie Eenzaamheid
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JAARPROGRAMMA TERRA

Het jaar ging goed van start, totdat de uitbraak van corona alles veranderde.
Het TERRATORIUM sloot de deuren van 16 maart tot 1 juli, wat ook uit de
bezoekersaantallen blijkt. De expositie Plastic Utopia werd pas op 13 mei
leeggehaald. Er werden exposities afgezegd en verplaatst naar 2021.
In juni is begonnen met de voorbereidingen van de expositie van juli.
De Makerswinkel XL moest na vijf weken, vanaf 15 december, worden
gesloten vanwege de lockdown en kon daarna niet meer worden opgestart.
2.1. Exposities TERRATORIUM    
Periode: het gehele jaar door
Locatie: Dorpsstraat 12
Aantal bezoekers: 869
Verkochte kunstwerken: 0
Bezoekers per maand
jan feb
mrt
apr
0
191 154
34

mei
0

juni
0

juli
82

aug
34

sept
109

okt
99

nov
106

dec
60

Maand
Titel expositie / Kunstenaar(s)
Januari-februari	Vijftig tinten groen, openingsexpositie
20 deelnemers: Hetty Arens, Cis Bakker,
Josephine Banens, Anna Belleforte, Ank Bos,
Hennie Dijk, Chantal Aimée Ehrhardt,
Sylvia Essenberg, Mariëlle Gebben, Yvon Grevers,
Mieke de Haan, René Heeres, Wendy van den Heuvel,
Fieke Hordijk, Wendy Leusink, Joke Meijer,
Kardia Meijer, Marloes Moraal, Usha Ramesh,
Nadja Willems
Maart	Plastic Utopia / Henri Blommers en Bert Feddema
April-mei-juni	Gesloten vanwege corona
Juli-augustus	Wake-up Call, muurschilderingen / Eelco Metman
(m.m.v. Urban Art Studio)
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September	Cultuur #opkoers / Remco Koers
Oktober	Eenzaamheid / Renée du Clou, Sylvia Essenberg,
Kiek Haket, Verolique Jacobse, José Koebrugge,
Jan Lenoir, Usha Ramesh, Eva van Steenbergen,
Marian van Zomeren – van Heesewijk
November-december Makerswinkel XL
Uitgebreide informatie is op de TERRA website te vinden,
zie: https://terra-artprojects.com/gerealiseerde-exposities/
2.2. Openingen / CultuurKantine
Als vervanger van de traditionele expositie-openingen (met vaak hetzelfde
publiek) werd in augustus 2019 de CultuurKantine geïntroduceerd.
Dit ontstond vanuit het idee om cultuurmakers en -belevers op een
laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen.
De CultuurKantine is een netwerkbijeenkomst, op elke laatste vrijdag van
de maand. Tijdens deze bijeenkomst biedt TERRA een informeel platform
voor culturele organisaties en iedereen die hieraan is verbonden of zich
wil verbinden. De onderlinge connecties in het veld worden 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 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. TERRA bereikt op deze manier ander,
breder samengesteld, publiek dan de ‘usual suspects’ die doorgaans de
openingen bezoeken. De galeriemedewerkers worden voorafgaand nog wel
geïnformeerd door de kunstenaar(s).
CultuurKantines 2020
De bijeenkomsten van 2020 verliepen door de ontwikkelingen van de
coronacrisis anders dan vorig jaar. De CultuurKantines die doorgang konden
vinden, zagen er als volgt uit:
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Januari-februari	reguliere CultuurKantines
op de locatie van TERRA
Maart-april
gecanceld
Mei
online editie
Juni
Parochieel centrum de Kapelaan
Juli-augustus-september
terras Museum De Voorde
Oktober-november-december gecanceld
Gezien de richtlijnen en het maximaal aantal toegestane mensen in de
ruimte, werden er alternatieve locaties gevonden voor de CultuurKantines
vanaf juni. De opkomst in de periode na het uitbreken van de Coronacrisis
was meer bescheiden dan normaal. Toch werd het doel, het versterken van
de connectie binnen het veld en het contact met en tussen kunstliefhebbers,
ook nu (op kleinere schaal) bereikt.
2.3. Kunst in de wijk Buytenwegh (Metrum)
Het Metrum werd door Hetty Arens ontworpen in opdracht van Terra
Art Projects en staat sinds 2012 op de César Franckrode. Het doel
van de transparante expositiekubus is, om wijkbewoners en andere
geïnteresseerden een platform te bieden voor hun creatieve uitingen.
Hetty Arens verzorgt de invulling. Dit jaar hebben we een oproep in de lokale
krant gedaan, wat veel reacties heeft opgeleverd en waardoor Hetty ook het
jaar 2021 heeft kunnen invullen.
Exposities
Maand
Januari-februari
TERRA vrijwilliger Ank van Kan, glasobjecten
Maart-april	Piëzo teken- en schildergroep,
vissen en andere zeedieren
Geen wisseling in verband met corona
Mei-juni
Juli-augustus
Brenda Brudet, schilderijen
September-oktober-november Educa, ‘Zoetermeer’
December (en jan/feb 2021)
Marijke Ridderhof, hoedjes.
Zie de TERRA site voor meer informatie over het Metrum:
zie: https://terra-artprojects.com/kunst-in-de-wijk/
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Opening Vijftig tinten groen
10

10

2.4. Kunst Ter Zake
Bij Ter Zake, het Ondernemershuis op de Markt 1 in Zoetermeer,
werden -jarenlang en iedere maand- twee werken van een van onze
deelnemers opgehangen. Vanaf maart is er vanwege corona niet meer
gewisseld. Ook werd en wordt er nauwelijks meer bij Ter Zake op kantoor
gewerkt. Vanwege onze verhuizing in 2021, de verwachte toename van
werkzaamheden en focus op het eigen aanbod, is eind september besloten
geen wisselende collectie van kunstwerken meer te organiseren bij Ter Zake.
Daarnaast was het animo voor deze locatie in de loop der jaren afgenomen
omdat er nooit een werk verkocht werd. Onze deelnemers zijn geïnformeerd
en zij hebben de gegevens van de contactpersoon bij Ter Zake gekregen.
Er is met Ter Zake afgesproken dat de kunstenaars direct contact opnemen
mochten ze in de toekomst interesse hebben daar werk op te hangen.
2.5. Expositieprogramma 2021 TERRATORIUM
Vanwege de coronamaatregelen en daaraan gerelateerde lockdown kan
het expositieprogramma voor 2021 niet met zekerheid worden vastgesteld,
maar de volgende ideeën liggen klaar: Botanisch Kunstenaars Nederland,
Gerart Kamphuis, Egied Simons, Fotografen expositie (vrijwilligers).
Tijdens de exposities worden er door het hele jaar extra activiteiten
georganiseerd die aansluiten op thema en/of expositie, waaronder muziek,
lezingen, rondleidingen, artistieke activiteiten en meer. Ook deze activiteiten
worden pas vormgegeven en gepland als de maatregelen dit weer toelaten.
2.6. Makerswinkel
In 2021 opent Franx. Dé plek waar je art, shop & food onder één (historisch)
dak vindt in Zoetermeer. Vooruitlopend op deze ontwikkeling experimenteert
TERRA in de huidige galerie met de verkoop van designartikelen en sieraden.
TERRA wil positief bijdragen aan de zelfredzaamheid en het
ondernemerschap van kunstenaars en ontwerpers. Om die reden
verkoopt zij producten die door of in samenwerking met kunstenaars/
ontwerpers vervaardigd zijn. Daarnaast wordt plek geboden aan makers
van ambachtelijke en duurzame producten die passen binnen de domeinen
kunst/design/lifestyle.
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Wij verkopen producten van:
Ans Pullens (XL) | Carmela Bogman | Charlotte Wagemaker | De Koop |
Delight department | Ecoffee cup | Ellen van Toor | Ellen Vermeulen (XL) |
Haan | Hetty Arens | Ilse Philips | Ilse van der Zeeuw | Jurianne Matter |
K’Willeminhuis | Kabloom | Kleischalig | Lexon | Maskie | Ontwerpduo |
Puur Anders | Red Cheeks Factory | Return to Sender | Readbetweenlines |
Ricardo Bouman | Rijkswachters | Sà-Nùk | Scandinavian Form |
Steam Waverz | Tinne + Mia | Tuingezel | Somaj | Zwitscherbox
Daarnaast is er een ruim assortiment unieke sieraden van:
Anita Mans-Bok | Atie Keus | Fieke Hordijk | Ank van Kan | Corinne van
Kamp/ Flirt Jewels | Dora Kloppenburg | Lucie Blaauw | Marijke Arp |
Verolique Jacobse | Wilna Snoek
In 2020 werd eind van het jaar weer een Makerswinkel XL ingericht.
Helaas moest deze drie weken voor Kerst vroegtijdig sluiten door de
lockdown. Ondanks dat, zijn de verkoopresultaten niet tegengevallen.
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Makerswinkel XL
10
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Detail muurschildering Eelco Metman/Urban Art Studio
15
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PROJECTEN EN EVENEMENTEN

03

3.1. Zondag in ’t Park
Zondag in ’t Park is vanwege het coronavirus dit jaar niet doorgegaan.
3.2. Makersunie
De Makersunie ligt als project nog steeds op de plank en wordt nader
bekeken in het licht van de nieuwe locatie en de kansen en mogelijkheden die
daar zijn.
3.3. Street Art
Op 10 november is met wethouder Iedema afgesproken om door Terra Art
Projects een plan van aanpak te laten schrijven over Street Art. TERRA
is in het kader van de cultuurvisie momenteel de mogelijkheden aan het
beschrijven om met Street Art wijkgerichte activiteiten te ontwikkelen.
Als basisinstelling beeldende kunst is de bedoeling dat TERRA vanuit
vertegenwoordiging van deze discipline ook de jeugd bereikt. Na de
opdrachtverlening van de gemeente voor de uitvoering van het projectplan,
worden professionals uitgenodigd voor de inbreng van kennis en ervaring bij
de realisatie.
3.4. Diverse projecten
Gluren bij de buren
Vanuit liefde voor podiumkunsten tovert Gluren bij de Buren huiskamers om
tot tijdelijke podia voor lokaal talent.
Op 9 februari was TERRA weer een van de locaties voor dit mooie evenement.
De ‘huiskamerband’ Level T(h)ree, die driemaal optrad , bestaat uit Henk,
Annemiek en Ted. Zij combineren zang met de elektrische- en akoestische
gitaar.
Quarantainekunst
In juni nam TERRA deel aan het project quarantainekunst. Doel van dit
project is kunstenaars en kunstliefhebbers met elkaar te verbinden, juist in
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deze coronatijd. Mensen konden hun ramen, balkon of tuin aanbieden om
kunstenaars een podium te geven. Ook konden ouderen in verzorgingshuizen
zich aanmelden met hun raam. Aan de hand van een digitale routekaart kon
je via een app lopend door je eigen wijk of op de fiets door jouw regio gaan
om kunst te ontdekken. In de historische Dorpsstraat waren onder andere
werken te zien van Ank van Kan (galeriemedewerker TERRA) en Charlotte
Wagemaker (kunstenaar TERRA). In de etalage van de expositieruimte van
TERRA werd een werk getoond van Eelco Metman.
Project Stoere Helden
in samenwerking met Museum De Voorde en Ateliers BaZtille
Museum De Voorde en Terra Art Projects hebben in april actie ondernomen
om in contact te komen met Zoetermeerse Stoere Helden die zich met
hart en ziel hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Deze speciale inwoners
werden op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Zoetermeerse
kunstenaars maakten, gebaseerd op hun kleine en grote heldendaden,
speciaal voor hen een kunstwerk. De acht kunstenaars van TERRA die
hieraan hebben meegewerkt: Masoud Gharibi, Verolique Jacobse,
Corinne van Kamp, José Koebrugge, Jan Lenoir, Marja Milo, Peter Waltman,
Marijke Wijgerinck. Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg maakt
van de Stoere Helden een foto. De kunstwerken, foto’s en de verhalen zijn
tentoongesteld in Museum De Voorde. Na afloop van de expositie krijgen de
helden hun kunstwerk uitgereikt.
Walk of Peace
Op zaterdag 19 september maakten de deelnemers aan de ‘Walk of
Peace’ samen met kunstenaars van Terra Art Projects een kunstwerk
in de buitenlucht! ‘De Walk of Peace’ was onderdeel van de Vredesweek
2020, waarbij diverse activiteiten zijn georganiseerd door het Iloz
(Interlevensbeschouwelijk overleg Zoetermeer). Het kunstwerk bestond uit
een compilatie van voorwerpen van compassie, bevestigd aan meegebrachte
stokken. De kunstenaars die het project begeleidden (Verolique Jacobse,
Ellen Vermeulen en Sylvia Essenberg), verwezen zo naar de eeuwenoude
pelgrimstochten. De stokken met de voorwerpen werden in de tuin geplaatst
van ’t Oude Huys in de Dorpsstraat (voormalige Stadsmuseum) en vormden
samen een tijdelijk kunstwerk.
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Stoere Helden, José Koebrugge
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Mondkapjes van Maskie
Het bedrijf Maskie maakt medische mondkapjes, maar heeft ook een
Artist Line in het leven geroepen. De samenwerking tussen TERRA en Maskie
is een nieuwe uiting van de vriendschapsband tussen Zoetermeer en Xiamen
(China). De mondkapjes van Maskie zijn een initiatief van Daring Duck Xiamen
/ Daring Duck Zoetermeer, worden gemaakt in Xiamen en op brede schaal
verkocht in Nederland. Daarom zal de serie ‘Artist-line’ voor een belangrijk
deel Zoetermeerse ontwerpers bevatten.
Aan de deelnemers van TERRA is gevraagd een ontwerp in te sturen. In
de tweede helft van 2020 vonden twee stemrondes plaats, waarbij diverse
ontwerpen zijn gekozen. Tijdens de eerste ronde waren dit de ontwerpen van
Marus van der Made, Charlotte Wagemaker, Vera Zegerman, José Koebrugge
en Sylvia Essenberg. Tijdens de tweede ronde zijn ontwerpen gekozen van
Ria van Dijk, Verolique Jacobse, Usha Ramesh en Leo van der Meer.
De ontwerpen uit de eerste stemronde zijn geproduceerd en onder andere te
koop in de Makerswinkel van TERRA, waar zij goed worden verkocht.
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Mondkapjes van Maskie
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Sloopwerkzaamheden Franx
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ONTWIKKELINGEN

4.1. Verhuizing naar Vlamingstraat 1-3
In 2020 is door aannemer SKN opnieuw begonnen met de (ver)bouw van
de nieuwe locatie. Dit nadat tijdens de sloopactiviteiten in de Vlamingstraat
ernstige constructieve gebreken aan het licht kwamen in de tussenbouw en
woning. Nadat er extra budget werd toegekend door de gemeenteraad kon
dit deel van het gebouw gesloopt en opnieuw gebouwd worden, waardoor het
totaalconcept gelukkig in stand bleef.
Helaas was er tijdens de definitieve sloop toch nóg een keer een tegenvaller:
de bodemvervuiling die eerder was onderzocht, bleek toch ernstiger van aard
nu er grondwerk werd uitgevoerd. Om deze reden moest de bodem alsnog
worden gesaneerd en heeft de bouw weer een paar maanden stil gelegen.
Tegen het eind van 2020 werd ondanks de tegenslagen het hoogste punt
van de nieuwbouw bereikt en waren de contouren van de locatie al goed
zichtbaar!
Ondertussen zijn er gesprekken gevoerd met geïnteresseerde huurders voor
de werkplaatsen, kantoren en horeca en werd is er met succes extra budget
geworven voor de nodige investeringen in expositiemateriaal, audio/video,
alarm en inventaris.
Fotoreportage
Om een indruk te krijgen van het bouwproces worden er doorlopend foto’s
gemaakt door Richard Jetten. De fotoreportage wordt wekelijks aangevuld op
de website: https://terra-artprojects.com/nieuwbouw/
Gebruikersoverleg
In het gebruikersoverleg hebben de verantwoordelijk ambtenaren en TERRA
zitting. De gebruikersoverleggen vonden in 2020 tweewekelijks plaats. In deze
overleggen zijn de uitvoerende werkzaamheden op detailniveau besproken
en daar waar nodig bijgesteld. Niet alle bijgestelde werkzaamheden konden
binnen het bouwbudget worden gevonden. TERRA heeft daar oplossingen
voor aangedragen in de vorm van budget en inzet van vrijwilligers.
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Planning
Voorlopig gaan we uit van oplevering eind april 2021.
Na oplevering zullen de schilderwerkzaamheden in de hal door de
vrijwilligers van TERRA worden opgepakt als ook de verdere bouwtechnische
afwerking van de bovenwoning (kantoren).
4.2. TERRA wordt Franx
Gelijktijdig met de verhuizing nemen we afscheid van de organisatienaam
Terra Art Projects. De naam Terra werd in 1994 bedacht door kunstenaars
die vooral op buitenlocaties werkten met het thema natuur. Ook wordt onze
volledige organisatienaam 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.
In 2020 is de conceptvormgeving van de huisstijl doorontwikkeld door
studio Annemarie Mosterd. Door de impact en invloed van corona op de
maatschappij werd de artistiek inhoudelijke visie aangescherpt en er werd
een visiedocument uitgewerkt als onderlegger voor de verdere planvorming
en fondsenwerving.
4.3. 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. 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:
 rrangeren van zoveel mogelijk uitdagende culturele ontmoetingen voor alle
-a
inwoners en bezoekers van Zoetermeer
- v erbinden met andere gemeentelijke thema’s
-o
 m zo een brede en verankerde doorontwikkeling mogelijk te maken.
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Ofwel: dat wat (gezamenlijk) belangrijk wordt gevonden op het gebied van
cultuur, en met welke beleidsinstrumenten de gemeente dit wil faciliteren
en stimuleren. Dit wordt samengevat 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 Basis Infra Structuur
van Zoetermeer, (Bibliotheek, CKC & Partners, Cultuurpodium Boerderij,
Museum De Voorde en Stadstheater) vanaf het begin intensief betrokken bij
de totstandkoming van de cultuurvisie.
In 2020 vonden diverse vervolgsessies plaats met de verschillende lokale
actoren om de visie op deelgebieden uit te werken. De conceptvisie werd
gepresenteerd aan het college maar door corona werd wel de planning
negatief beïnvloed en is de uiteindelijke presentatie aan de gemeenteraad
verdaagd tot voorjaar 2021.
In aansluiting op de programmalijn om creatieve makers aan de stad
te verbinden, iets dat goed aansluit bij de visie van Franx, zijn door het
projectbureau alvast lijnen uitgezet met relevante opleidingen van de Haagse
Hogeschool. Ook werd kennis gemaakt met het Zoetermeerse bedrijf
Crosspring, dat investeert in technische startups, waarbij een link met
cultuur een wens is. De in 2019 gelegde contacten met de HKU zijn dit jaar
aangehaald, al werd een fysieke kennismaking door corona uitgesteld.
4.4. Overleg culturele organisaties
De directies van de zes culturele instellingen die opgenomen zijn in de Basis
Infra Structuur, zijn in het kader van de diverse sessies en onderwerpen van
de nieuwe cultuurvisie regelmatig met elkaar in overleg geweest.
4.5. Stuurgroep vrijwilligersondersteuning
In 2019 besloot de gemeenteraad de vrijwilligersondersteuning te
vernieuwen. Doel van de nieuwe aanpak is om verenigingen, instellingen
en organisaties te versterken, zodat zij hun vrijwilligers goed kunnen
ondersteunen. De nieuwe netwerkomgeving opereert onder de noemer
‘Zoetermeer voor elkaar’.
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Verbouwing Franx
25

Hiermee wil het college de volgende doelen bereiken:
-g
 emeenschappelijke middelen voor vrijwilligersondersteuning rechtstreeks
ten goede laten komen aan vrijwilligers van verenigingen, instellingen en
organisaties, zodat vrijwilligers nog meer van de ondersteuning kunnen
profiteren
- fl
 exibeler inspelen op de steeds veranderende vragen rondom
vrijwilligerswerk die leven binnen een dynamische samenleving
(vraaggericht ondersteunen)
- v rijwilligersorganisaties en vrijwilligers meer met elkaar in verbinding
brengen, zodat zij elkaar kennen, met elkaar kunnen samenwerken en
kunnen delen. Waar mogelijk en nodig, gebeurt dat wijkgericht
- s amenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en de gemeente
intensiveren, omdat zij allerlei gezamenlijke maatschappelijke doelen
nastreven.
Tijdens het proces voor de vernieuwing van de vrijwilligersondersteuning
in Zoetermeer werd samen met een ontwerpteam van deelnemende
vrijwilligersorganisaties een ‘mindmap’ opgesteld. In deze map
hebben de organisaties gezamenlijk de belangrijke initiële thema’s
voor de vrijwilligersondersteuning bepaald. Voor de uitvoering van het
actieprogramma is voorgesteld samen te werken met de gemeente en
vrijwilligersorganisaties in de vorm van een stuurgroep. De stuurgroep
is uitgangspunt voor het actieprogramma 2020-2022, waarin de
vrijwilligersondersteuning vorm krijgt.
Vanaf 13 januari 2020 is TERRA lid van de stuurgroep geworden.
Aantal bijeenkomsten in 2020 (gedeeltelijk via Zoom): 11.
De stuurgroep heeft onder andere een opzet gemaakt voor een
communicatieplan, de werkgroep Waardering ingesteld en is hulpvaardig
geweest in de tijd van de coronamaatregelen.
4.6. Programma op maat voor vrijwilligers
Voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties heeft de gemeente in
2020 een subsidie ‘Vrijwilligersondersteuning’ van € 100.000 beschikbaar
gesteld voor het werven, begeleiden, opleiden, waarderen en behouden van
de vrijwilligers.
TERRA heeft hier gebruik van gemaakt en diende een plan in op basis van
onderstaande uitgangspunten.
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Volgend jaar gaat TERRA verhuizen en verandert dan in Franx. Ook voor
de galeriemedewerkers zal deze verandering gevolgen hebben, waarop
de organisatie zich zo goed mogelijk wil voorbereiden. Door de verhuizing
naar Franx en de daarbij behorende toename in omvang en publiek, zal de
intensiteit van de werkzaamheden toenemen. Dit betekent dat er meer zal
worden gevraagd en verwacht van de vrijwilligers. In de aanloop naar de
verhuizing ontstaat een steeds beter beeld van de functies van de vrijwilligers
op de nieuwe locatie. De vragen of wensen die hierbij ontstaan worden daarin
meegenomen.
Uit de peilingen blijkt dat de vrijwilligers zeer enthousiast zijn over de nieuwe
locatie en popelen om er aan de slag te gaan. Het is voor TERRA belangrijk
om direct goed een daadkrachtig te kunnen beginnen op de nieuwe locatie.
Wij willen als Franx een open, publieksvriendelijke, klantgerichte en goed
draaiende organisatie worden, en dat ook uitstralen.
De galeriemedewerkers zijn een essentieel onderdeel in het bereiken van dit
doel. Daarom zal er een specifiek trainingsmodel ontwikkeld moeten worden
dat aansluit op de doelgroep en het niet alleen om zenden gaat, maar ook
om ontvangen. Er wordt op een toegankelijke, heldere (interactieve) manier
gecommuniceerd met galeriemedewerkers én telkens ruimte gelaten voor
feedback, bijvoorbeeld het uitspreken van twijfels en terughoudendheid.
De eerste stap in dit programma was, om te praten met alle vrijwilligers. Dit
deden wij tijdens informele sessies met drie vrijwilligers, waarbij we spraken
over ervaringen en wensen. Door de beperkingen van corona, hebben wij een
klein deel van hen nog niet kunnen spreken.
Na deze gesprekken zal in kleine werkgroepjes (samen) worden vastgesteld
welke trainingen er nodig zijn om de overgang soepel te laten verlopen.
Denk bijvoorbeeld aan trainingen op het gebied van kennis, communicatie en
preventie/veiligheid. Deze trainingen zullen plaatsvinden wanneer dit weer
mogelijk is binnen de maatregelen.
Het ontwikkelplan op maat is ingediend bij de gemeente in het kader van
vrijwilligersondersteuning. Het plan werd enthousiast ontvangen en voor de
uitvoering is een (financiële) bijdrage toegezegd.
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PROJECTBUREAU

5.1. Samenstelling
De samenstelling van het projectbureau is dit jaar enigszins veranderd. In het
voorjaar is de coördinator galeriemedewerkers Wendy Rozema aangetrokken.
Helaas heeft zij door omstandigheden medio 2020 TERRA weer verlaten.
Per 1 december 2020 is het gelukt om een nieuwe coördinator aan te trekken:
Ilona Jamin.
Directie, dagelijkse leiding:

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

Programmering en promotie:

Mirjam van Spelde

Administratieve (project)
ondersteuning:

Monique Kievits 			

Financiële administratie
(ondersteuning):

Tirsa Flohr

Eindredactie TERRAINFO:

Joke Meijer

Coördinator vrijwilligersteam
TERRATORIUM:
Coördinator Techniek:

Wendy Rozema tot 24/07/2020
Ilona Jamin vanaf 1/12/2020
Jan Bierman

Coördinator Sieradenassortiment: Marjan van Leeuwe,
Anneke Zeeman (reserve)
Ondersteuning Makerswinkel:
Susan Swart
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5.2. Uitgevoerde werkzaamheden
Voorbereiding nieuwe organisatie
In het eerste halfjaar zijn alle concepten voor nieuwe functiebeschrijvingen
bij Franx afgerond en vastgesteld. De overige documenten zoals protocollen
en reglementen zijn beschreven en zullen in het voorjaar van 2021 worden
afgerond. Ook zijn formulieren en checklists aangepast. Het logo en de
algemene gegevens zijn in de stukken geïntegreerd. De definitieve afronding
van de interne organisatie zal in 2021, vanwege de vertraagde oplevering van
Vlamingstraat 1-3 en op basis van de subsidieperspectieven weer worden
opgestart.
De statuten van de stichting Franx zijn notarieel vastgelegd en de stichting
Franx zal per 1 januari 2021 administratief alle activiteiten van TERRA
overnemen. De naam van Terra Art Projects zal nog tot de definitieve opening
van Franx worden gehanteerd. De stichtingen Terra Art Projects en Terrafan
zijn geliquideerd door de notaris.
Op de website van Terra zijn -als afronding op het digitale archief- video’s van
oudere kunstprojecten geplaatst. Met dank aan Jan van Batenburg (via HGOS)
voor het overzetten van de videobanden naar mpeg4 files.
Materiaalbeheer
In het kalenderjaar 2020 is verder gewerkt aan het sorteren van de
materialen. Veel materiaal is weggedaan, weggegeven of weggegooid.
De materialen van Zondag in ’t Park zijn overgedragen aan de stichting
Zoetermeer Centraal.
5.3. Toetsingscommissie/deelnemerschap TERRA
Wij begonnen het jaar 2020 met 37 kunstenaars (deelnemers),
waarvan 25 Pro en 12 Regulier.
In 2020 is er op twee data getoetst. De toetsingsdag in februari had een
Pro deelnemer als resultaat en de dag in september leverde een Reguliere
deelnemer (tevens RvT lid) op, die vanwege belangenverstrengeling voorlopig
de status non-actief heeft. Ook leverde het een professioneel deelnemer
Toegepaste kunst/ Textiel op.
Kunstsurprise
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Workshop Henri Blommers
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Er is besloten de classificatie ‘Toegepaste kunst’ officieel door te voeren met
als gevolg dat de site hierop is aangepast en zo ook het aanmeldingsformulier
en de toetsingscriteria voor de commissie. De disciplines van toegepaste
kunst zijn: grafische- en industriële vormgeving, edelsmeden, fotografie,
textiel en keramiek.
Een kunstenaar heeft ons verlaten vanwege een veranderde visie op haar
artistieke onderneming.
Wij sluiten het jaar af met totaal 38 kunstenaars.
Het overzicht is op de site te zien: https://terra-artprojects.com/deelnemers/
Zoals eerder vermeld willen we meer kunstenaars aantrekken en is daarom
het deelnemersgebied vorig jaar uitgebreid naar Zuid-Holland, wat ook op de
site staat vermeld. TERRA wacht met hier meer ruchtbaarheid aan te geven
totdat duidelijk is wanneer de opening van Franx plaats zal vinden.
Op dat moment worden besluiten genomen voor aangepaste procedures en
communicatie.
5.4. 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 een Facebookaccount, met ongeveer 1150 volgers. Daarnaast
heeft TERRA sinds dit jaar ook een Instagramaccount met 538 volgers. Er
wordt verhoudingsgewijs veel 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.
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Sociale media en de coronamaatregelen
De waarde van de sociale media is groot geweest tijdens de coronaperiode,
zoals tijdens de (gedeeltelijke) lockdown. Zo is tijdens de eerste lockdown
‘de allermooiste van’ georganiseerd, waarbij iedereen is opgeroepen om
hun mooiste kunstwerk in te sturen, met daarbij een kort verhaal over het
‘waarom’. Veel mensen gaven gehoor aan deze oproep, waardoor er vele
kunstwerken op Instagram en Facebook verschenen van ‘bekenden’ van
TERRA en een hoop kunstliefhebbers. Op deze manier was er toch contact en
werd er kunst gedeeld, ook al was het dan niet fysiek.
Een ander voorbeeld van benutten van de kracht van sociale media was
tijdens het project ‘Cultuur#opKoers’, van fotograaf Remco Koers. Hij bracht
cultuurmakers in coronatijd in beeld. Na elke fotosessie werd een deel
van het resultaat (een filmpje en een of meerdere foto’s) gepresenteerd op
sociale media van TERRA én van het Cultuurfonds Zoetermeer, die dit project
ondersteunde. Hier werd enthousiast op gereageerd. Het deel dat online
werd gepresenteerd, was voor het eerst net zo belangrijk als de uiteindelijke
expositie (waarbij weer een ander deel van het resultaat werd getoond).
TERRA heeft deze combinatie als een succes ervaren, en zal deze in de
toekomst meer gaan toepassen.
TERRAINFO
Ook in 2020 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 zoals informatie over de maandelijkse expositie en
de aankomende CultuurKantine en de column van Mirjam van Spelde. Ook
‘huishoudelijke mededelingen’, oproepen om donateur te worden 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 in een nieuw jasje gestoken. Net als de TERRAINFO
wordt deze in Mailchimp gemaakt, waardoor de verspreiding gecentraliseerd
gaat. 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. In de lockdown periodes verscheen de TERRAWEETJES
tweewekelijks.

33

Cultuur #OpKoers
34

06

BEDRIJFSVOERING

6.1.  Management
Het management van TERRA is in het kalenderjaar 2020 druk bezig geweest
met de voorbereiding voor de nieuwe locatie.
Deze werkzaamheden omvatten onder andere de bouwbegeleiding,
technische- en financiële vraagstukken, huurdersoriëntatie, winkelconcepten,
meerjarenprogrammering, fondsenwerving et cetera.
Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het overleg van de
cultuurorganisaties, aan het proces van de gemeentelijke Cultuurvisie en
is TERRA toegetreden tot de stuur- en werkgroep ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit’; een samenwerking met de vijf basisinstellingen om kunst en
cultuur op de scholen te verankeren in beleid/leerlijnen.
Binnen de interne organisatie zijn 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.
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 is in dit jaarverslag opgenomen.
Corona
Net als de rest van Nederland was er bij de uitvoering van onze activiteiten
veel hinder door het coronavirus.
Omdat onze vrijwilligers zich grotendeels in de kwetsbare doelgroep
bevonden, is al vroeg (16 maart) besloten het TERRATORIUM te sluiten.
In overleg met de betreffende kunstenaars zijn de mogelijkheden onderzocht
om te kunnen schuiven met de geplande exposities. Het projectbureau
werkte vanaf dat moment vanuit huis.
Via extra nieuwsbrieven en met online initiatieven is ‘contact’ onderhouden.
Toen op 1 juni de deuren weer open konden, waren alle vrijwilligers (meer
dan) bereid om weer aan de slag te gaan.
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Met een aangepast programma is de galerie open geweest tot 14 december
2020, toen nieuwe maatregelen wederom tot sluiting leidden.
Ondanks dat we minder fysieke activiteiten hebben kunnen organiseren,
heeft het projectbureau erg veel werk verzet dit jaar. Het anticiperen op, en
meebewegen met de maatregelen kostte veel extra energie. Tussendoor werd
immers ook hard gewerkt aan de toekomstplannen!
6.2. 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 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
Rob de Graaf, voorzitter
Monique Plantinga, lid
Helmut Beckhuis, lid
Coen Túckerman, lid
Ad ten Ham, lid.
Door de Raad zijn in 2020 besproken en formeel goedgekeurd:
- het jaarverslag en de jaarrekening 2019
- begroting Franx 2020
- subsidieverzoek Franx 2021
- jaarprogramma 2020
- meerjarenprogramma 2021 -2023
- TERRA wordt Franx visiedocument
- Statuten Stichting Franx, liquidatie stichting Terra Art Projects en
stichting Terrafan
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Stoere Helden, werk Jan Lenoir

Daarnaast kwamen aan de orde:
- de algemene gang van zaken, voortgangsberichten
- de tussentijdse financiële exploitaties en subsidie ontwikkelingen
- verbouwing voormalig pand Kwik-Fit, statusupdates
- managementinformatie per kwartaal
- voortgang Cultuurvisie
- noodmaatregelen corona
-h
 uisvesting van de bovenwoning en de daarmee gemoeide
verbouwingskosten
- ambtelijke en bestuurlijke overleggen gemeente.
Bestuurstermijn
In 2020 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
Anticiperend op de nabije toekomst werden de stichtingen Terra Art Projects
en TERRAFAN per december 2020 geliquideerd door de notaris en werden de
statuten van stichting Terra in Bedrijf omgevormd tot stichting Franx. Vanuit
de laatste stichting worden de activiteiten per 2021 voortgezet.
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.
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In 2019 vergaderde de Raad vier (4) keer in aanwezigheid van de directie, op
de volgende data:
9 maart
8 juni
17 juli (ingelast overleg)
28 september
16 november.
Vanwege de coronamaatregelen zijn de overleggen hoofdzakelijk via
Zoom gegaan.
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 2020 weer tot belangrijke resultaten heeft geleid.
Helaas kon ook in 2020 de nieuwe locatie nog niet in gebruik worden
genomen. Gelukkig ziet het er naar uit dat dit medio 2021 wel het geval zal
zijn. Ook omdat de naam van Terra Art Projects wordt gewijzigd in Franx zal
dit een nieuwe fase van onze organisatie inluiden.
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 2020 te realiseren. Dit stemt haar tot grote
tevredenheid gezien de vertraagde bouw van de nieuwe locatie en alle
bijkomende problemen van de coronapandemie. In dit jaarverslag spreekt de
Raad van Toezicht daarom haar grote waardering uit voor iedereen die aan
het werk van Terra Art Projects een bijdrage heeft geleverd en zij dankt alle
medewerkers en vrijwilligers van de stichting zonder wie Terra Art Projects
niet die belangrijke taak binnen Zoetermeer en daarbuiten zou kunnen
volbrengen
Namens de Raad van Toezicht, december 2020,
Rob de Graaf
Voorzitter Raad van Toezicht Terra Art Projects.
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6.3. 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 7 maart en 13 november.
Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken:
- de Cultuurvisie
- oplevering en financiering bovenwoning nieuwbouw
- voortgang verbouwing Vlamingstraat 1-3, aanpassing tussenbouw
- samenspraakproces Dobbevisie
- invloed van corona op bedrijfsvoering.
6.4. Structurele subsidie 2021
De subsidieaanvraag voor 2021 is door de gemeente gehonoreerd naar
het maximaal haalbare bedrag binnen het beschikbare subsidiebudget.
Wij zijn blij te merken dat de waardering voor onze inzet nu ook iets meer
financiële ruimte met zich meebrengt. De subsidie is nog steeds minder dan
aangevraagd. TERRA hoopt dat het streven naar een meerjarensubsidie voor
de basisinstellingen ook een moment zal zijn om structureel bij te dragen aan
het terugdringen van de hoge mate van vrijwillige inzet van het projectbureau.
De situatie is, zeker met het oog op de exploitatie van de nieuwe locatie nog
steeds kwetsbaar.
6.5. Noodmaatregel corona
Gelukkig kon TERRA ook in coronatijd rekenen op steun vanuit de gemeente
Zoetermeer. Er was coulance ten aanzien van de niet uitgevoerde prestaties
als beschreven in de subsidiebeschikking. Daarnaast ontving TERRA uit
de noodsteun een financiële tegemoetkoming om de exploitatie rond te
kunnen krijgen en kon zij vanuit dit steunfonds ook rekenen op steun voor
de inkomstenderving uit sponsorwerving voor de nieuwbouw. Wij zijn de
gemeente hier bijzonder dankbaar voor.
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6.6. TerraFans
Bij de start van 2020 waren er vijfentwintig fans, drie minder ten opzichte
van 2019.
Op 7 februari organiseerde TERRA de jaarlijkse fan-bijeenkomst waarbij
elf fans aanwezig waren. Men werd geïnformeerd over het jaarprogramma
2020, de diverse projecten en de plannen voor de nieuwe locatie aan de
Vlamingstraat. De maandelijkse informatieve email is voortgezet.
Via de diverse kanalen blijven wij fans werven. Dit heeft in 2020 tot drie
nieuwe fans geleid. Zij representeren een bedrag van € 100. Er zijn eind 2020
drie bedrijven en vijfentwintig particulieren aangesloten, totaal achtentwintig
fans. Hun totale bijdrage over 2020 is € 1.755.
6.7. Vrijwilligers
TERRA is een vrijwilligersorganisatie waarin zevenenvijftig 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.
Begin 2020 kregen al onze vrijwilligers workshops aangeboden,
georganiseerd door een aantal van onze deelnemers.
De workshops van Fieke Hordijk, Corinne van Kamp en Marja Milo in februari
en maart hebben plaatsgevonden, maar daarna brak corona uit en is alles
stopgezet en verplaatst. In augustus en september konden de workshops
bij Ellen Vermeulen, Vera Zegerman en Marijke Wijgerinck weer ingepland
worden.
De workshops waren gevarieerd en werden zeer gewaardeerd. Er zijn mooie
creaties gemaakt waarvan verslag is gedaan in de TERRAWEETJES.
Tot op heden zijn de workshops bij Renée du Clou, Verolique Jacobse,
Kiek Haket en Wilna Snoek nog niet mogelijk vanwege corona.
Hopelijk zullen deze in 2021 doorgang kunnen vinden.
Eind juni kregen onze vrijwilligers een Tony Chocolonely chocoladereep.
Dit als dank voor de steun in voorspoed, maar vooral (dit keer) in tegenspoed.
Fijn dat (op dat moment) de deur weer open kon, plannen worden gemaakt en
voorbereidingen getroffen voor wat komen gaat.
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In december werd aan al onze vrijwilligers een eindejaarsbedankje
aangeboden. Om in deze feestmaand toch een momentje ‘samen’ te kunnen
delen, én om enkele ondernemers in onze Dorpsstraat een steuntje in de rug
te geven, kregen zij dit jaar een Smaak & Vermaak borrelbox met lekkers uit
de straat.
Galeriemedewerkers
In het voorjaar werd Wendy Rozema als coördinator voor het team
galeriemedewerkers aangetrokken. Door familieomstandigheden heeft zij
ons per 24 juli weer verlaten. Het is TERRA gelukt om op 1 december
Ilona Jamin als nieuwe coördinator aan te trekken.
De galeriemedewerkers zorgen ervoor dat het TERRATORIUM vijf
dagen per week (woensdag t/m zondag) open is van 13.00 tot 17.00 uur.
Helaas was er dit kalenderjaar een groot verloop binnen het kleine team
galeriemedewerkers.
Technische vrijwilligers
De technische vrijwilligers zijn hoofdzakelijk ingezet bij het opruimen van de
opslag.
Eind januari zijn er 75 panelen uit de opslag verwijderd en aan relaties
gegeven. Later zijn diverse ijzeren buizen en koppelstukken weggeven.
De overgebleven materialen in de opslag staan nu klaar voor de verhuizing
naar de Vlamingstraat.
Verder was er technische ondersteuning bij de projecten Stoere Helden en
Walk of Peace.
TERRATORIUM
Voor de expositieruimte zijn 14 ijzeren paaltjes gemaakt als afbakening voor
de kunstwerken en looproute tijdens corona.
Het kantoor is coronaproef gemaakt zodat het projectbureau weer kon
werken. Verder zijn in het gehele pand voorzieningen getroffen in verband
met de coronamaatregelen.
De alarminstallatie is vervangen en er is cameratoezicht aan de buitenzijde
aangebracht. Ook is er een geluidsinstallatie aangebracht voor de
CultuurKantines.
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Metrum
In 2020 zijn verschillende reparaties uitgevoerd aan het Metrum. Enkele
afdeklatten zijn vernieuwd en het dak is weer schoongemaakt. Helaas is er
nog steeds een waterlekkage. Het dak zal opnieuw gekit kunnen worden
zodra het droog weer is. Verder is de verlichting in het Metrum vervangen.
Jaarprogramma
Jaarlijks leveren de disciplines fotografie, technisch, catering en
ondersteuning Projectbureau binnen het jaarprogramma 2020 een grote
bijdrage.
Fotografen
Naast het vastleggen van de exposities en projecten door de fotografen is er
in 2020 verder inhoud gegeven aan de bouwrapportage van de nieuwe Franx
locatie (Vlamingstraat).
In de rapportage zijn de sloop, hei-schroef-sessie, storten van de fundering,
bouw nieuwe woonhuis en de verbouwing in de expositiehal vastgelegd. Foto’s
zijn op de website van TERRA te vinden onder de Nieuwbouwblog.
Evaluatie en toekomstgesprekken
Door de coronamaatregelen zijn de kwartaalbijeenkomsten van de
galeriemedewerkers/fotografen en maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten
van de technische en algemene vrijwilligers in 2020 komen te vervallen.
De directie van TERRA heeft daarom kleine groepen galeriemedewerkers
(max 3) uitgenodigd om na te gaan hoe de galeriemedewerkers de
coronamaatregelen hebben ervaren en gelijktijdig de ontwikkelingen van
TERRA verder te bespreken.
Wat galeriemedewerkers betreft werd een doorkijk gemaakt naar de nieuwe
organisatie Stichting Franx bij oplevering van het pand aan de Vlamingstraat.
De taken en rollen van de toekomstige grotere organisatie zijn met de
galeriemedewerkers besproken. De directie heeft voorgesteld om de
galeriemedewerkers nadrukkelijk in het uitvoeringsproces te betrekken door
middel van werkgroepen.
Voor de technische en algemene vrijwilligers en fotografen hebben
soortgelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. In aanvulling op het
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bovenstaande is voor de technische en algemene vrijwilligers een
maandelijkse informatiebrief opgesteld om hen goed op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen in hun specialisatie.
Frequentie bijeenkomsten vrijwilligers
Door de coronamaatregelen heeft er in mindere mate fysiek overleg
plaatsgevonden met de vrijwilligers. Indien noodzakelijk vond er schriftelijk
via e-mail afstemming plaats.
2 per jaar
- technische/algemene groep:
- galeriemedewerkers:
2 per jaar
- fotografen:
2 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
6
13
4
21
6
2
59
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6.9. Samenwerkingspartners/verbanden
Vanwege corona is er in 2020 beduidend minder samengewerkt. Toch
waren er lokaal nauwe contacten/samenwerkingen met: Bibliotheek,
Binnenstadmanagement, Cultuurfonds Zoetermeer, CKC & Partners,
Cultuurpodium Boerderij, Community tegen eenzaamheid, Educa, gemeente
Zoetermeer, ‘Gluren bij de Buren’, HGOS, HKU, Molen de Hoop, Museum De
Voorde , Quarantainekunst, SKN Bouw, Smaak & Vermaak, Stadstheater,
Stichting Iloz, Stichting Piëzo, Ter Zake het ondernemershuis, Tuingezel,
Tineke van Veen, Urban Art Studio, Zoetermeer Centraal.
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FINANCIEEL RESULTAAT

07

De stichting Terra Art Projects kende in 2020 een omzet van € 160.000.
Hiervan werd € 8.738 besteed aan de realisatie van projecten en
was € 25.000 bestemd voor Franx.
Van de gemeente Zoetermeer is € 99.950 ontvangen aan structurele subsidie.
De overige inkomsten zijn verworven uit verkoop, via donateurs, uit noodsteun
en cultuurfondsen.
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MET DANK AAN

Alle vrijwilligers, deelnemers, leden van de Raad van Toezicht, leden van de
toetsingscommissie.
Subsidiënten en sponsoren:
gemeente Zoetermeer, Cultuurfonds Zoetermeer,
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	Annelize van der Helm, Leo Jans, Ron Jenner,
Richard Jetten, Monique Kievits, Remco Koers,
Nelly Smits, Marjon Wezelenburg
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