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1.Voorwoord 
 

 
Beste lezer, 
 
 
Wij zijn Firma MES. Theatergezelschap Firma MES komt uit Den Haag en bestaat uit artistieke 
kern Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje Mans (acteurs), Thomas Schoots (regisseur) 
en zakelijk leider Ulrike Söbbeke.  
 
Wij hebben een scherp-optimistische blik op de wereld en het is onze missie om die binnen en 
buiten het theater met ons publiek te delen. We benaderen onze thema’s met humor en een 
open blik. Soms door middel van een voorstelling, soms op andere manieren. In alles wat wij 
doen staat een door ons in gang gezette ontmoeting centraal: van publiek met ons, met elkaar, 
en vooral ook met de rest van de wereld.  
 
Sinds 2009 werkten we op projectbasis en sinds 2013 ontvangen we structurele subsidie van de 
gemeente Den Haag. We zijn huisgezelschap van Theater aan het Spui en onze vaste partner is 
het Nationale Toneel. We maakten de voorstellingen EB, ROES, VOLG, STEL en in 2014 kwam 
daar de succesvolle productie TROEP bij dat nog t/m maart 2015 op tournee is.  
 
Onder de noemer Firma MES EXTRA organiseerden we in 2014 verschillende versies van True 
Stories: een middag in café Supermarkt op de Grote Markt in Den Haag waar mensen hun eigen 
waargebeurde verhalen vertellen. Onder die noemer speelden we afgelopen zomer ook de korte 
voorstelling Trippers in leegstaand tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam, die daarna 
ook nog te zien was op verschillende festivals.  
 
In 2014 hebben we vol ingezet op het vergroten van onze zichtbaarheid, zowel in onze 
thuisstad Den Haag als in het land. De samenwerking met onze partners Theater aan het Spui 
en het Nationale Toneel is wederom verstevigd en verdiept. We hebben een groot aantal 
speelbeurten behaald en hebben ons publiek ook succesvol buiten de theaterzaal opgezocht. 
Voobeeld hiervan zijn de True Stories middagen, maar ook deelname aan het festival Sniester 
op de Grote Markt en optredens op het Magneet Festival in Amsterdam. Ook lanceerden we een 
nieuwe website waarmee we nog beter in contact kunnen staan met onze achterban. Deze 
investeringen betalen zich terug in het feit dat zowel in 2014 bij Trippers als ook nu bij TROEP, 
de zalen voller zitten dan ooit en we voor beide projecten extra voorstellingen hebben 
bijgeboekt. 
 
2014 was een jaar waarin we vooral zoveel mogelijk voorstellingen hebben gespeeld, wat goed 
is gelukt en wat ons nieuwe energie heeft gegeven voor 2015. De lovende recensies voor zowel 
Trippers als TROEP zijn hierbij een fijne steun in de rug. Ook de nominatie voor de Piketprijs 
was een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Natuurlijk waren er ook enkele 
leermomenten en verbeterpunten voor de komende tijd, die we in dit verslag zullen toelichten. 
In 2015 spelen we TROEP, gaat onze nieuwe voorstelling BOT in première en zijn we volop 
bezig met het uitwerken voor onze plannen voor de nieuwe kunstenplanperiode. In het voorjaar 
keert ook Club Mayfair terug, onze theatrale rondleiding door een bordeel, deze keer ook in 
andere steden dan Den Haag. 
 
 
Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag.  
 
 
Daan, Roos, Lindertje, Thomas en Ulrike. 
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2.Bestuursverslag 
 
       Den Haag, 17 maart 2015 
Geacht College, 
 
Het bestuur van stichting Theatergroep MES presenteert u hierbij het inhoudelijke jaarverslag 
2014, waarin we terug kijken op een succesvol jaar.  
 
Firma MES heeft zich in het tweede jaar binnen het kunstenplan gericht op het vergroten van de 
zichtbaarheid en het versterken van de band met de stad Den Haag. We zijn met veel energie 
aan de slag gegaan met de profilering van Firma MES, in Den Haag en ook in de rest van het 
land. De resultaten hiervan kunt u in dit jaarverslag teruglezen. 
 
In 2014 speelde Firma MES met de nieuwe voorstelling TROEP en de reprise STEL en 
SCHREEUW  in totaal 44 voorstellingen, waarvan 16 in Den Haag. Door de vele andere 
activiteiten in samenwerking met andere Haagse partners was Firma MES het hele jaar door 
zichtbaar in de stad. We hebben onder andere deelgenomen aan de eerste Etalage 
(voortgekomen uit de Culturele Business Case), Stukafest, De Museumnacht, SNIESTER en heeft 
Firma MES meegedaan aan de eerste Bunkerdag. Daarnaast hebben we naast de succesvolle 
Firma MES Extra True Stories  een nieuwe Firma MES EXTRA ontwikkeld: de voorstelling 
TRIPPERS die we 19 keer gespeeld hebben. 
 
Ons oorspronkelijke plan was om met Trippers op de Parade te spelen. Dit was altijd een 
onzekerheid en is helaas niet gelukt, maar ons achterliggende doel om een nieuw en jonger 
publiek te bereiken hebben we toch behaald.  We wilden niet zomaar in een theater staan, dit 
plan was echt bedoeld om in festivalsetting te spelen. We waren heel erg blij met Tropicana als 
locatie, en het was een gelegenheid om een nieuw publiek aan te boren in Rotterdam. De 
metropoolregio blijkt goed te werken, want er reisde trouw publiek mee uit Den Haag naar 
Rotterdam waar we ook een nieuw publiek hebben weten te bereiken.  
 
In 2014 heeft Firma MES een nieuwe website gelanceerd. Het was onze wens om via een 
website mee te bouwen aan het merk Firma MES. Door niet alleen informatie over de 
voorstellingen te geven, maar ook inhoudelijke achtergrond te bieden bij onze projecten en het 
publiek door het jaar heen aan ons te blijven binden. We zijn erg blij met het resultaat wat zich 
direct vertaald in hogere bezoek-cijfers van de website en een duidelijke stijging in het 
gemiddelde aantal bezoekers per maand. 
 
Tenslotte heeft Firma MES ook in 2014 duidelijke stappen gezet op het gebied van cultureel 
ondernemerschap en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden die in het jaarverslag 
verder toegelicht worden.  
  
 
 
Wij danken de gemeente Den Haag voor het gestelde vertrouwen en presenteren u hierbij de 
resultaten van afgelopen jaar.  
 
 
Anke Vervoord     Onno Ephraim 
Voorzitter     Penningmeester 



  5 

 

3.Firma MES  
 

Wie zijn wij? 
Op onze nieuwe, in 2014 gelanceerde website hebben wij deze vraag als volgt beantwoord: 
 
Wij denken dat er meer te zien is. Meer mensen te ontmoeten, meer plekken te 
ontdekken. Opnieuw kijken naar je tv, luisteren naar je buurvrouw of wandelen door je 
straat. Het is in die wereld waar Firma MES, sinds 2009, theater maakt en evenementen 
organiseert. Met humor, een persoonlijke invalshoek, actuele thema’s en een scherp 
randje. Om je te verrassen, aan het denken te zetten of gewoon een goede avond te laten 
hebben. We zijn huisgezelschap van Theater aan het Spui en werken samen met het 
Nationale Toneel en De Grote Markt in Den Haag. Onze tours worden verkocht door AT 
Next. Wij staan met een fris optimistische blik in deze wereld en willen jou daarin 
meenemen. Binnen en buiten het theater, tijdens een voorstelling of aan de bar: we 
ontmoeten je graag. 
 
Den Haag 
Tussen de professionele Haagse toneelinstellingen – Theater aan het Spui, het Nationale 
Toneel, de Koninklijke Schouwburg, Toneelgroep De Appel - voelen wij ons prima thuis. We 
zijn sinds onze oprichting nauw verbonden aan Theater aan het Spui en werken intensief 
samen met het Nationale Toneel. Firma MES is huisgezelschap van Theater aan het Spui en 
ook als artistiek kompas is Theater aan het Spui een aanspreekpunt. Het succesvolle TROEP 
beleefde zijn première in ons huistheater en we speelden er previews van Trippers op Je bent 
zelf een festival. Het Nationale Toneel ondersteunt Firma MES facilitair, publicitair en via het 
artistieke team. Deze samenwerking heeft in 2014 meer diepgang gekregen, omdat we door 
veel met elkaar te praten elkaar beter hebben leren kennen. We zijn ons bewust van de 
verschillen en weten hoe we elkaars positie kunnen versterken. De gesprekken met de 
afdeling dramaturgie zijn erg vruchtbaar gebleken bij het benoemen van onze artistieke 
identiteit. Er zijn daarbij ook verregaande gesprekken over een grootse coproductie in 2016. 
 
Wij vormen een flexibele en hiermee unieke instelling. We hebben geen repetitieruimte of 
theater dat we moeten onderhouden: we zijn geen instituut. We leggen verbanden op 
meerdere vlakken: tussen theaters, uitgaansgelegenheden, verschillende kunstdisciplines en 
tussen regulier en nieuw theaterpubliek. We onderscheiden ons door de jonge doelgroep die 
we bedienen en onze intensieve contacten daarmee. Die doelgroep blijkt nieuwsgierig naar 
ons en volgt ons zowel binnen als buiten het theater. 
 
Maar vooral ook buiten de toneelwereld in Den Haag beschikt Firma MES over een groot 
netwerk. Ons bestaande contact met de Grote Markt werd verstevigd en aan ons uitgebreide 
netwerk werden nu weer verschillende nieuwe partners toegevoegd. Zo presenteerden we 
een op maat gemaakte True Stories voor het bedrijfsleven op de Babylon Bussiness Boost. Het 
bewegen tussen deze verschillende werelden is een tweede natuur voor Firma MES. Hiermee 
heeft Firma MES, als theatergezelschap, zowel in Den Haag als Nederland een unieke positie 
verworven. 
 
Landelijk 
Het was onze wens om in 2014 onszelf landelijk breder te laten zien dan alleen met 
voorstellingen in een theater. Dit is gelukt met de locatievoorstelling Trippers in Rotterdam en 
optredens op verschillende landelijke festivals. Deze lijn willen we in 2015 doorzetten met 
een landelijke tournee van onze bordelenrondleidingen. 
 
Ook in de landelijke theatertournees zien we, vooral bij TROEP, veel vooruitgang. Meer 
speelbeurten en vollere zalen. Ook komen we in het land steeds vaker publiek tegen dat al 
eerder een voorstelling van ons bezocht. De informele ‘nagesprekken’, die we altijd houden 
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in de zaal direct na het spelen, werken erg goed bij het onderhouden van contact. De 
verkoop hiervoor wordt nog steeds grotendeels gedaan door AT next. Dit van origine Haagse 
bureau dat nu vanuit het Westland opereert, is ontstaan als managementkantoor van grote 
pop-acts als Anouk, Kane, Di-Rect. Wij hebben bewust gekozen om met dit impresariaat te 
werken, omdat dit ons de mogelijkheid geeft in commerciëlere theaters te spelen.  
 
Wij evalueren onze voorstellingen maar ook ons eigen functioneren regelmatig en hebben 
hierin aandacht voor onze nieuwe positie als structureel gezelschap en de uitdagingen die dit 
met zich meebrengt. 
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4.Projecten 
 

4.1 STEL 

 

De theaterversie van STEL tourde grotendeels in 2013 maar speelde nog een aantal keer in 
2014. In het jaarverslag van 2013 hebben we STEL uitgebreid besproken en schreven we onder 
meer dit: 
 
‘STEL is binnen de kaders die we onszelf hadden gesteld heel goed gelukt. Het was op 
spelniveau een leuke uitdaging en heeft de band met ons publiek op landelijk niveau versterkt. 
Hoewel we zelf in komende projecten weer meer willen zoeken naar een persoonlijke en 
actuele verbinding met het onderwerp, meer onszelf willen laten zien, zijn we blij dat we met 
deze voorstelling een toegankelijke, humoristische en confronterende avond op de planken 
hebben gebracht. We hebben veel in theaters gespeeld waar minder ervaren theaterpubliek 
was. In relatie tot SCHREEUW, waar we vol voor het experiment gingen, was deze voorstelling 
daar veel geschikter voor. In onze nieuwe projecten willen we het unieke van SCHREEUW en 
het toegankelijke van STEL meenemen. ‘ 
We zijn heel blij dat we dit voornemen met TROEP hebben waargemaakt.  
 

4.2 SCHREEUW 

 

Ook SCHREEUW is een project uit 2013. Van dit bijzondere stuk maakten we ook een 
uitgebreide evaluatie in het jaarverslag van 2013. Op aanvraag van twee theaters, in Den Haag 
en Arnhem, keerden we in 2014 nog even terug. 
Het was interessant om de voorstelling nog een aantal keer te spelen. Het is gelukt om een 
aantal verbeteringen in te voeren, wat de toegankelijkheid vergrootte. Ook bleek wederom dat 
de voorstelling goed aanslaat bij een jong publiek. De voorstelling leverde interessante 
nagesprekken op. Tegelijk sterkte deze speelbeurten ons idee dat het goed was om geen grote 
landelijke tournee te hebben met SCHREEUW en om bij de volgende projecten te proberen 
dichter bij onze eigen identiteit te blijven. 

 

4.3 Trippers 

 

 

 

In de zomer van 2014 speelden we de korte voorstelling Trippers op locatie in voormalig 
Tropisch Zwemparadijs Tropicana in Rotterdam, waar nu de Aloha Bar is gevestigd. Dit was een 
Firma MES EXTRA omdat het kleiner van opzet was dan onze reguliere voorstellingen. De 
voorstelling duurde drie kwartier en werd met weinig middelen gemaakt. De tekst werd 
geschreven door Elfie Tromp, geïnspireerd op de Amerikaanse film Springbreakers.  Trippers 
vertelde het verhaal van Femke en Jamie, twee tieners die na hun eindexamen al liftend door 
het land trekken, uiteindelijk inbreken in een zwembad en daar de badmeester Clint ontmoeten. 
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Deze Clint gaat samen met hen het slechte pad op, ze zoeken de grenzen op en gaan daar ver 
overheen.  
We speelden in totaal 19 keer, waarvan 3 extra succesopties. We hebben in de aanloop naar 
deze voorstelling veel previews gespeeld op verschillende festivals in Den Haag en de 
voorstelling zelf ook nog een aantal keer gespeeld in een festivalversie, op het Zomerparkfeest 
in Venlo, het Magneet Festival in Amsterdam en het MadNes Festival op Ameland. 
 
Wat ging goed: 
De voorstelling is geworden wat wij wilden: een meeslepende avond met een pakkend, ruig 
verhaal dat een jong en hip publiek aanspreekt, op een locatie die van zichzelf ook publiek 
aantrekt. Het lukte de gewenste festivalsfeer te creëren, doordat publiek ook bleef hangen en 
drankjes dronk in de bar. 
Doordat we zelf goed voor ogen hadden wat het moest worden hebben we een soepel artistiek 
proces beleefd. Omdat het stuk grotendeels klaar was aan het begin van de repetities konden 
we meteen de vloer op. Dit creëerde een hoop spelplezier, het was fijn om even alleen ‘acteur’ 
te zijn. We hadden niet de behoefte een totaalplaatje van onze artistieke identiteit neer te 
zetten, waardoor we heldere keuzes konden maken. 
We speelden voor het eerst in Rotterdam. Deze stad bleek een goede match voor ons. Er bleef 
publiek op Trippers af komen, er was veel aandacht voor ons op lokale blogs, radio en social 
media en we konden zelfs extra voorstellingen spelen. Dit sterkte ons in ons idee dat het werkt 
om publiek op te zoeken op locaties waar ze al zijn, zoals in dit geval de hippe bar in 
Tropicana. We hopen dat we dit publiek ook het theater in krijgen bij een volgende speelbeurt 
in Rotterdam. 
 
Wat ging minder goed: 
Ons oorspronkelijke plan was om met Trippers op de Parade te spelen. We hebben in januari 
een gesprek gehad met de programmeurs, die enthousiast waren maar nog geen toezeggingen 
konden doen. Pas in maart hoorden we dat we niet geselecteerd waren. Door dit late nieuws 
liepen we vanaf het begin achter op schema bij het vinden van een nieuwe locatie voor 
Trippers. We wilden niet zomaar in een theater staan, dit plan was echt bedoeld om in 
festivalsetting te spelen. We waren heel erg blij met Tropicana als locatie, maar doordat het 
contact met de eigenaren aan het begin erg moeizaam verliep en er lange tijd onduidelijkheid 
was over vergunningen hebben we hier veel energie aan verloren. 
We hebben geen première georganiseerd, we zijn gewoon begonnen met spelen en vanaf de 
derde voorstelling was de pers welkom. Dit beviel ons persoonlijk erg goed omdat een première 
soms een wat valse spelspanning met zich meebrengt. In de praktijk blijkt dit bij grotere 
voorstellingen toch nog moeilijk toe te passen, omdat recensenten hechten aan een specifieke 
uitnodiging. We denken wel na over wat we hier nog mee kunnen in de toekomst. Misschien 
door bovenstaande reden, en doordat we toch voornamelijk op één plek speelden met deze 
voorstelling is het niet gelukt recensenten van landelijke kranten te laten komen. Dat was 
jammer want dat had extra publiciteit kunnen genereren. Gelukkig kwam het publiek toch in 
groten getale naar ons toe. 
Nadat Trippers in Rotterdam speelde hebben we een reisbare versie gemaakt voor op een aantal 
festivals. Op elke plek was Trippers bij het publiek een groot succes, maar onze eigen 
voldoening wisselde wel per plek. Soms waren de omstandigheden erg mager en konden we 
naar onze smaak geen goede kwaliteit neerzetten. De les die we hieruit meenemen is dat we in 
het vervolg nog beter proberen de omstandigheden in te schatten. 
 
Eindoordeel 
Na een moeizame start door het wegvallen van de Parade, is Trippers uiteindelijk zowel in 
artistiek opzicht als wat betreft publieksbereik en groot succes geworden. 
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4.4 TROEP 

 

 

Op 7 november ging onze nieuwe grote voorstelling TROEP in première in Theater aan het 
Spui. TROEP speelde in 2014 al 1 keer en tourt nog door in 2015. TROEP vertelt het verhaal 
van Barbara, een Haagse vrouw die wij ontmoet hebben bij de kringloop. Barbara wil, in 
navolging van Thaise monniken, leven met nog maar acht spullen. In TROEP volgen we Barbara 
tijdens haar onderzoek naar steeds minder spullen. Daarnaast vertellen we over onze eigen 
relatie met spullen. De tekst voor TROEP schreven we zelf, op basis van verschillende bronnen 
uit de realiteit. TROEP werd lovend ontvangen door zowel pers als publiek en er zijn in 2015 al 
extra voorstellingen bijgeboekt. 
In de aanloop naar TROEP organiseerden we De Grote CadeauShow, een evenement op de 
grote markt waarop mensen ongewenste cadeaus konden ruilen. 
 
Wat ging er goed 
Waar we erg blij mee zijn, is dat het is gelukt het persoonlijke van SCHREEUW en het 
toegankelijke van STEL met elkaar te combineren. TROEP is een voorstelling die een 
aansprekend, prikkelend verhaal vertelt, die mensen aan het denken zet zonder te oordelen. De 
toon is licht maar stemt wel degelijk tot nadenken. Mensen kunnen zich herkennen in de 
verschillende personages en krijgen tegelijkertijd ook een beeld van onze persoonlijkheden. 
Van tevoren was het een risico dat we dit keer veel tekst zelf gingen schrijven en niet met een 
schrijver werkten. Dit is heel goed uitgepakt. De mogelijkheid ons materiaal volledig naar eigen 
hand te zetten gaf ons veel vrijheid en gaf ons de mogelijkheid het echt ‘van ons’ te maken. We 
hebben met de verschillende lagen in deze voorstelling een eigen signatuur te pakken die we 
hebben ingezet bij VOLG en die we zeker verder gaan uitbouwen. Ook de samenwerking met 
andere leden van het artistiek team was zeer vruchtbaar. 
De voorstelling valt zeer goed bij het publiek en is breed toegankelijk. Tegelijkertijd gaat ie wel 
degelijk ergens over. De publieksaantallen zijn tot nu toe hoger dan bij al onze eerdere 
tournees. 
 
Verbeterpunten 
Het gevaar zou kunnen zijn dat we nu denken een formule te hebben gevonden die we 
klakkeloos op onze volgende projecten kunnen toepassen. Dit zijn we zeker niet van plan. We 
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willen ons niet blindstaren op deze werkwijze. Tegelijkertijd willen we wel heel graag de 
signatuur die we hebben gevonden behouden. We willen doorontwikkelen zonder al te veel 
van onze kern verwijderd te raken, zoals wellicht bij SCHREEUW het geval was. 
Zo zijn we heel blij met de vrijheid die het zelf schrijven ons opleverde, maar denken we dat er 
bij een goede samenwerking met een schrijver nog net een extra vorm-laag aan ons werk kan 
worden toegevoegd. Daarom zijn we voor onze nieuwe voorstelling BOT in gesprek met 
schrijver Daan Windhorst, waarbij het vinden van een voor beide partijen vruchtbare 
werkconstructie centraal staat. 
Daarnaast zijn we in het repetitieproces lang bezig geweest met het ‘maken’ van de 
voorstelling. We waren tot de laatste week nog teksten aan het schrijven. Het ‘spelen’ en het je 
eigen maken van het materiaal kwamen pas heel laat op gang. Hierdoor hebben we 
bijvoorbeeld niet zoveel aandacht aan ons Haagse accent kunnen besteden als we wilden. 
Voor een deel is dit met deze werkwijze onvermijdelijk maar het blijft een aandachtspunt. 
  
Eindoordeel 
TROEP is een hele fijne stap in onze ontwikkeling en zowel artistiek als wat publieksbereik 
betreft een succes. Het voelt alsof we nu meer grip hebben op onze eigen signatuur. In de 
komende jaren kunnen we deze signatuur oprekken, uitbouwen en doorontwikkelen. 
 

4.5 Firma MES Extra : True Stories 

 

Na een succesvolle eerste editie in 2013 zijn we in 2014 doorgegaan met het organiseren van 
Firma MES EXTRA : True Stories in café Supermarkt op de Grote Markt Den Haag. In deze 
nieuwe uiting van Firma MES EXTRA vertellen vijf mensen waargebeurde verhalen die ze zelf 
hebben meegemaakt en leest iemand voor uit zijn puberdagboek. Firma MES verzorgt de 
presentatie en de muzikale omlijsting en heeft vooraf contact met de sprekers om ze te helpen 
bij hun verhaal. De sprekers vinden we in ons eigen netwerk en via oproepen op onze social 
media. De verhalen verhouden zich losjes tot een thema. In 2014 hebben we 3 edities 
georganiseerd, in februari, mei en september. 
De formule is ongewijzigd gebleven, behalve dat we nu met gastmuzikanten werken voor de 
muzikale omlijsting, dit zorgt voor afwisseling en telkens een (letterlijk) nieuw geluid. 
Ook organiseerden we via het impresariaat Aaaaha! The Actor Factory een True Stories speciaal 
voor het bedrijfsleven, op de Babylon Business Boost, met als thema ‘een frisse start.’ 
True Stories past nog steeds heel goed bij Firma MES. Er komt telkens veel publiek op af en de 
sfeer is goed. Daarom gaan we ook in 2015 door met dit evenement. We denken wel na over 
hoe we eventueel taken kunnen delegeren, omdat de organisatie telkens veel tijd kost. Na een 
aantal edities merken we een groeiende club fans van speciaal dit evenement. Om die groep te 
laten groeien is het belangrijk regelmatig edities te blijven organiseren. Wellicht vindt de eerste 
editie in 2015 elders plaats, in verband met de verbouwing van de Supermarkt. 
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5. (Cultureel) ondernemerschap 
 

Onze visie op ondernemerschap 
Firma MES voelt de verantwoordelijkheid om niet enkel afhankelijk te zijn van subsidie. We 
zoeken actief naar manieren om kosten te reduceren of laag te houden enerzijds en anderzijds 
proberen we via sponsoring en de verhoging van eigen inkomsten geld te verdienen. 

 

Firma MES is vanaf de oprichting al ondernemend te werk gegaan. Door allereerst kwalitatief 
goed werk te maken, heeft Firma MES grote culturele partners zoals het Nationale Toneel en 
Theater aan het Spui aan zich weten te binden. Partners die ons empoweren door met gesloten 
beurzen repetitieruimte, inhoudelijke expertise en facilitaire ondersteuning te bieden en 
hiermee de middelen en financiële ruimte van Firma MES aanzienlijk te vergroten. Deze 
sponsoring levert op de balans een positieve bijdrage van jaarlijks €2000 op. Sinds kort is de 
commerciële BV De Grote Markt ook een partner en kan Firma MES kosteloos kantoor houden 
aan de Grote Markt. Een super centrale locatie die nieuwe energie geeft aan Firma MES en die 
anders zeker €6000 op jaarbasis gekost zou hebben. 

 

 
Publieksbereik 
Bij de landelijke tournees, zoals dit jaar met TROEP, kiezen we ervoor om bijna 10% van de 
projectbegroting uit te geven aan publiciteit (zowel honorarium als materialen). Met name in de 
theaters waar wij voor het eerst stonden, wilden we meer tijd steken in de ondersteuning van de 
publiciteitsafdeling van het theater. Wij hebben bij het publiek van deze theaters nog geen 
naamsbekendheid op kunnen bouwen, wat zich in het verleden direct vertaalde in lagere 
bezoekers-cijfers. Wij zijn van mening dat het investeren in publiciteit daarom noodzakelijk is. 
Dit jaar heeft deze investering zich direct terugvertaald in hogere bezoekersaantallen.  
 
Daarnaast hebben we actief gewerkt aan ons publieksbereik in de stad Den Haag door 
kostenloos deel te nemen aan diverse culturele evenementen en activiteiten. Want Firma MES is 
van mening dat cultureel ondernemerschap ook staat voor het waar mogelijk ondersteunen van 
elkaars inititiatieven. 
 
 
Partners in het bedrijfsleven 
Firma MES is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en zet in op het vergroten 
van het netwerk ook binnen het bedrijfsleven. Daarom hebben we in 2014 veel bijeenkomsten 
van de Culturele Business Case bijgewoond en interessante nieuwe contacten opgedaan binnen 
o.a. de Rabobank en Winkelman en van Hessel. Voor de laatste partij hebben we in opdracht 
een aantal monologen uitgewerkt voor de Bunkerdag. We hebben in opdracht van Spitz Events, 
True Stories op de Babylon Business Boost gepresenteerd aan diverse bedrijven.  

 

Daarnaast werken werken we samen met commercieel boekingskantoor AT Next. Wij hebben 
bewust gekozen om met dit impresariaat te werken, omdat dit ons de mogelijkheid geeft in 
commerciëlere theaters te spelen. 

 

Via de Culturele Business Case heeft Firma MES deelgenomen aan de workshop reeks Partner 
Finding. Deze workshop heeft geresulteerd in een uitgewerkt plan van aanpak voor 2015 en 
2016.  
 

 

Wat kan er beter? 

Firma MES heeft wat betreft het binnenhalen van eigen financiering een redelijk eenzijdige 
financieringsmix. Naast de kaartverkoop die in 2014 goed op peil was, komt het grootste deel 
binnen door private en publieke fondsen. Dit is een risico omdat er minder geld te verdelen valt 
en er meer aanvragen gedaan worden. Vanuit het bestuderen van onze eigen missie, visie en 
kernwaarden hebben we een plan van aanpak geschreven voor 2015-2016 waarin diverse 
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nieuwe mogelijkheden onderzocht worden met als doel een verminderde afhankelijkheid van 
subsidies. Het publiek beter aan ons binden blijft hierin een constante factor. 
 
We blijven zoeken naar de ultieme manier om niet alleen de aandacht van het potentiële 
publiek te trekken, maar ook te zorgen dat het publiek daadwerkelijk de voorstelling bezoekt. 
Een belangrijke factor hierin is ook mond-tot-mondreclame. De aanbeveling van een bekende 
doet wonderen. Zo blijven we inzetten op trajecten om het reeds bereikte publiek aan ons te 
binden.  

 

Door bijvoorbeeld onze in 2013 opgerichte Vrienden en Fans groep (die in omvang 
verdubbelde in 2014) hopen wij te stimuleren dat mensen die al enthousiast zijn onze 
ambassadeurs binnen hun eigen netwerk worden en blijven. De ontmoeting met ons publiek 
blijft voor ons centraal staan en is de motor achter ons cultureel ondernemerschap. 

 

Doelen 

• verminderde afhankelijkheid van subsidies 
• laag houden van de kosten 

• eigen inkomsten verhogen 

• nieuwe binding met ons publiek aangaan 

• bredere financieringsmix 

 

Resultaten 2014 

• Facilitaire ondersteuning door samenwerking Theater aan het Spui en het Nationale 
Toneel uitgebreid met De Grote Markt BV 

• Toegang tot commerciële theaters door samenwerking met AT NEXT 

• Nieuwe culturele samenwerkingsverbanden (Tropicana Rotterdam, Aloha Bar, 
Museumacht, De Etalage, De Rotterdamse Schouwburg) 

• Start bedrijfsproduct True Stories 
• Geen kosten eigen repetitieruimte  

• Zonder kosten een eigen kantoor aan de Grote Markt  
• Plan van aanpak geschreven voor een bredere financieringsmix 2015-2016 
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6. Maatschappelijk draagvlak 
 

Bij al onze activiteiten speelt het maatschappelijk draagvlak een rol. Dit volgt automatisch uit 
het doel van al onze activiteiten: mensen met ons, elkaar en de stad verbinden: 
 

• Wij zijn op meerdere plekken in de stad actief, van de Grote Markt tot het klaslokaal en 
zorgen zo voor een verbinding van het culturele leven in Den Haag met het dagelijks 
leven van alle bewoners.  

• Onze voorstellingen spreken jongeren aan, zo inspireren wij de generatie onder ons. 
We stimuleren ze extra met onze educatieactiviteiten (zie educatie). 

• Wij zijn zelf jong talent, maar geven ook ander jong talent de ruimte. We werkten met 
verschillende kunstacademiestudenten, jonge schrijvers en andere jonge kunstenaars. 
Zo werken we al langere tijd met kledingontwerpster Anne Rixt Gast van de 
Rietveldacademie en werd het lichtontwerp van TROEP gemaakt door de jonge 
ontwerper Wilfred Loopstra. De Grote CadeauShow werd bijna volledig georganiseerd 
door stagiaire Annelies Hoeneveld en bij de tournee van TROEP worden we geholpen 
door stagiare Jeremy Moniz. 

• Bij elk project proberen we nieuw publiek te bereiken en bestaand publiek aan ons te 
binden. Er is altijd een meer algemene groep die we aanspreken en een groep die 
specifiek bij het thema past. Bij TROEP waren dit bijvoorbeeld opruimcoaches. Op 7 
maart 2015 spelen we een voorstelling op de dag van hun beroepsvereniging. 

• We zetten onszelf neer als benaderbare mensen: offline via evenementen en bij 
nagesprekken, online via social media (zie publiciteit). 

• Door middel van Fans en Vrienden creeëren we extra binding met ons publiek en extra 
inkomsten. Ook in 2014 is deze groep gegroeid (zie ondernemerschap). 

• Onze partners Theater aan het Spui en Het Nationale Toneel ondersteunen ons op vele 
gebieden, waaronder facilitair, zodat wijzelf een flexibele instelling kunnen blijven (zie 
ondernemerschap). 

• Verschillende partners buiten de reguliere theaterwereld, zoals de Grote Markt, 
Tropicana Rotterdam en Aaaaha! The Actor Factory zorgen voor een breed draagvlak 
en brede zichtbaarheid (ondernemerschap). 

 
Code Culturele Diversiteit 
Wij beschouwen bovenstaande code niet als een apart doel, maar diversiteit is voor ons een 
natuurlijk gevolg van onze open nieuwsgierige blik. 
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7. Educatie 
 

 
 
Firma MES biedt educatie aan op verschillende manieren. Bij onze recente productie TROEP 
bleek weer dat bezoek van scholieren aan onze voorstelling voor beide partijen een succes is. 
Naast dit receptieve aanbod bieden we ook nog steeds bij onze voorstellingen verschillende 
soorten workshops aan (actieve aanbod), variërend in vorm en duur. Onze workshops worden 
door de makers/acteurs zelf gegeven. We kiezen er bewust voor dit niet door een 
educatiemedewerker te laten doen. Door zelf in contact te staan met de jongeren verlagen we 
de drempel tussen publiek en maker en staat de workshop in verbinding met de voorstelling. 

 

In 2014 hebben we doorgebouwd op de lijn die we in 2013 hebben ingezet op het gebied van 
cultuureducatie voor scholen binnen de verplichte onderwijstijd. Hiervoor hebben we weer 
samen gewerkt met verschillende Haagse instellingen, zoals het projectbureau van Theater aan 
het Spui, de educatieafdeling van het Nationale Toneel en jeugdtheaterschool Rabarber. 
Daarnaast hebben we eerste stappen gezet met Buro Bannink, een impresariaat op het gebied 
van Theater en Educatie met de verwachting dat deze samenwerking een groter bereik van 
leerlingen zal opleveren vanaf seizoen 2015-2016. Zij hebben TROEP in hun aanbod 
opgenomen voor dat seizoen.  
 
In Den Haag blijven de banden bestaan met de Haagse middelbare scholen Haags Montessori 
Lyceum (HML), Haganum en Dalton. Deze scholen keren regelmatig terug bij onze 
voorstellingen. Jeannette Houwink Ten Cate van het HML schreef over Firma MES: “De acteurs 
zijn grappig, de vorm is vaak vernieuwend. Sommige leerlingen hebben alle voorstellingen 
gezien. We hebben ook een aantal keer een workshop op school gehad van de acteurs. Dat was 
altijd leerzaam en gezellig. De nauwe band met de acteurs en de voorbereiding zorgt voor nog 
meer kijkplezier.” Landelijk hebben we een terugkerend contact met onder andere het 
Werenfriduscollege in Hoorn. We geven daar jaarlijks een workshop op school, voorafgaand 
aan de voorstelling van ons die op dat moment geprogrammeerd staat in Schouwburg Het Park 
in Hoorn. 
  

 

Waaruit bestonden de educatieactiviteiten? 

• Zoals werd voorgesteld in het advies van de Onderwijsraad Leren, creëren, 
inspireren! én Deltaplan cultuureducatie zijn wij op zoek gegaan naar partners om niet 
alleen incidenteel mee samen te werken, maar om ook een langere leerlijn mee uit te 
zetten. Dit heeft geleid tot een intensief traject met de 30 leerlingen van de Dalton-
theaterklas van Rabarber. Eerst werden ze uitgenodigd tijdens een repetitie van de 
voorstelling in het repetitielokaal bij het Nationale Toneel. Hier mochten ze meedenken 
over de voorstelling. Daarna bezochten ze het eindresultaat in Theater aan het Spui, 
gevolgd door een nagesprek tussen de makers en de leerlingen. Tenslotte kregen de 
leerlingen een workshop rondom de voorstelling gegeven op jeugdtheaterschool 
Rabarber. Met het doorlopen van dit traject kregen ze een dieper inzicht in de 
ontwikkeling van een theatervoorstelling. Bij het samenstellen van de workshops van 
TROEP hebben wij de hulp ingeschakeld van Annelies Hoeneveld, die een aantal 
maanden stage liep bij ons op het gebied van educatie en randprogrammering. Zij kon 
vanuit haar expertise werken, waardoor dit voor ons ook weer inspirerend was.  
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• Er zijn rondom de reprise van de voorstelling SCHREEUW workshops gegeven aan 
VMBO klassen van het Adelbert College in Wassenaar. Dit was een groot succes. 

• Het Dalton Voorburg heeft met 42 leerlingen een workshop gekregen rondom de reprise 
van SCHREEUW, gelinkt aan hun projectweek. Ook zagen ze een deel uit het drieluik 
van de voorstelling. 

• Op het Werenfridus keerden we terug om in totaal 64 leerlingen workshops te geven, 
gedeeltelijk gelinkt aan de voorstelling TROEP. 

 
 
Toelichting op de cijfers 
 
Wij geloven dat aanraking met theater op jonge leeftijd in combinatie met kwalitatief 
hoogstaande cultuureducatie de kans vergroot op een blijvende interesse. Daarom bieden wij 
een uitgebreid educatieprogramma aan. Zowel in Den Haag als op andere speelplekken wordt 
aan de lokale scholen en jeugdtheaterscholen een pakket van workshops en nagesprekken 
aangeboden. Hiervoor hanteren we vaak het model: workshop overdag - bezoek aan de 
voorstelling ’s avonds. Omdat de workshops gegeven worden door de makers, als ook de 
lesbrief en de workshop door onszelf ontwikkeld en geschreven worden, zijn de educatieve 
beheers- en activiteitlasten een percentage van het loon. Doordat we het in eigen hand houden 
worden er weinig extra kosten gemaakt. Dit jaar hebben we wel voor het eerst een stagiair in 
dienst gehad die ons ondersteunde bij het samenstellen van workshops en die zich richtte op 
randprogrammering.  
 
In totaal hebben 382 leerlingen uit het voortgezet onderwijs in en buiten Den Haag 
deelgenomen aan een workshop en/ of een bezoek aan een vrije voorstelling of 
schoolvoorstelling. Dit aantal ligt iets lager dan we op hoopten, maar dit is verklaarbaar 
vanwege de volgende redenen: 

• TRIPPERS werd een project dat een groot deel van het jaar in beslag nam, maar waarbij 
we bewust niet hebben ingezet op educatie doordat het in de zomervakantie viel. 
Eerder was wel het idee om try-outs voor leerlingen te spelen, maar dit werd 
onmogelijk toen de voorstelling niet op de parade zou gaan spelen en we daardoor 
gedwongen werden een andere planning te hanteren. 

• Tweemaal werd er op het laatste moment gecanceld door een grotere groep leerlingen. 
Eenmaal zou het VCL met een groep van 90 leerlingen naar TROEP komen, maar ze 
cancelden vanwege een interne miscommunicatie over de datum. En een andere keer 
ging het om een groep van 30 leerlingen van het Dalton Den Haag voor SCHREEUW. 
We hebben gemerkt dat de interne communicatie in scholen vaak een probleem is. 
Voor zover mogelijk zullen we hier in de toekomst nog meer bovenop zitten. 

 
 
Toekomst 
 

• Nieuw in 2014, zoals eerder genoemd, was de samenwerking met een landelijke 
impresariaat voor jeugdtheater en educatie: Buro Bannink. De voorstellingen van Firma 
MES worden niet speciaal gemaakt voor scholieren, maar als een voorstelling goed past 
bij de doelgroep, dan kan deze door het impresariaat landelijk verkocht worden. Deze 
samenwerking zal vanaf 2016 ons educatieve bereik doen toenemen doordat er dan 
ingezet wordt op een aantal schoolvoorstellingen voor TROEP. Deze reprisetournee 
wordt momenteel verkocht. 

• Het werken met een stagiair die ons hielp op het gebied van educatie en 
randprogrammering is ons goed bevallen. Zij kon veel praktische zaken uit handen van 
de artistieke kern nemen zonder dat dit ten kostte ging van de betrokkenheid en de 
directe ontmoeting tussen de makers en de leerlingen die wij zo hoog in het vaandel 
hebben staan. In de toekomst zouden we graag een medewerker erbij willen  die zich 
ook bezighoudt met het onderhouden van contacten met de scholen en het actief 
aanbieden van onze workshops. 
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8. Marketing en communicatie 
 

We zijn trots te vermelden dat we in 2014 de doelstellingen wat betreft publieksbereik allemaal 
hebben gehaald en overschreden. We merken nog steeds dat we een grote groep cultureel 
geïnteresseerden bereiken, die nog niet altijd de weg naar het theater hebben gevonden. We 
zien dat mensen herhaaldelijk terugkomen en dat we een steeds groeiende groep Firma MES-
liefhebbers aan ons binden. Dit gaat in Den Haag harder dan in de rest van het land omdat we 
hier ook het meest zichtbaar zijn en de meeste activiteiten organiseren. Toch zien we in steden 
waar we terugkeren ook een enorme groei, met bijvoorbeeld volle zalen in Amsterdam, Den 
Bosch, Utrecht, Haaksbergen, Meppel, Deventer en Doetinchem. Deze volle zalen met vaak 
terugkerend publiek hebben we onder meer te danken het napraten met ons publiek en onze 
goede banden met programmeurs. Ook merkten we dat er een stijging was in aandacht in de 
pers. Zo verschenen er bijvoorbeeld voorpublicaties in TROUW en ELLE, recensies in de 
Volkskrant en Theaterkrant en artikelen in de VIVA. We zijn blij met de plannen die we hebben 
kunnen verwezenlijken en hopen deze lijn door te zetten in 2015 om naast ons trouwe en 
groeiende Haagse publiek ook een groter bereik in het land te genereren. 

 
Strategie 
Wij willen er zijn voor ons publiek. Firma MES zet in op een heldere, persoonlijke 
marketingstrategie die goed bij ons past. Firma MES denkt niet in doelgroepen. Iedereen die 
jong, of jong van geest is en met een open, nieuwsgierige blik naar de wereld kijkt is bij ons 
welkom. We bereiken steeds een nieuwe groep geïnteresseerden door ons buiten het theater te 
begeven. En we zetten altijd in op een ontmoeting: van ons met het publiek en van het publiek 
onderling. Goede voorbeelden hiervan waren TRIPPERS in Tropicana en onze True Stories 
zondagen. Deze evenementen linken makkelijker naar de uitgaanswereld en brengen daardoor 
ook een nieuw publiek mee. Op deze manier is marketing breder dan het promoten van ons 
evenement, maar gebruiken we de verschillende evenementen ook als duiding van het merk 
Firma MES en promoten we daarmee op de lange termijn ook onze theatervoorstellingen. Ook 
hebben we het afgelopen jaar geprobeerd meer in te zetten op een herkenbare, grote lijn die 
duidelijk aangeeft waar Firma MES voor staat. Omdat we eerder altijd op projectbasis werkten 
dachten we logischerwijs meer per project, nu is die focus verschoven naar een over-all 
herkenbare Firma MES-stijl in marketing en communicatie die we gebruiken om nieuw publiek 
aan ons te binden en vast publiek betrokken te houden.  Een belangrijke investering hiervoor 
was onze nieuwe website, die we die we in de zomer van 2014 lanceerden. Samen met Studio 
Vruchtvlees ontwikkelde we een website aansprekend, completer en overzichtelijker is 
geworden. Daarnaast is de website meer gericht op het verkopen van tickets en wordt er beter 
doorgelinkt naar de verkooppagina’s van de verschillende theaters waar we staan.  
 
Bij iedere productie voeren we een reguliere campagne: we verspreiden posters en flyers met 
een herkenbaar, helder beeld op plaatsen waar ons publiek zich bevindt. We zorgen dat er 
vanuit theaters aandacht aan ons besteed wordt voor ons vaste theaterpubliek en we zorgen dat 
er zoveel mogelijk over ons verschijnt in de landelijke en regionale pers. Daarnaast voeren we 
per productie een guerrilla campagne: hiermee proberen we ons te onderscheiden van al het 
andere aanbod en op te vallen bij een bredere groep cultureel geïnteresseerden. Dit jaar 
organiseerden we daarvoor De Grote Cadeaushow in de Supermarkt in Den Haag. Mensen 
konden hier spullen ruilen tegen spullen die andere mensen hadden ingeleverd. Het was een 
doorlopende installatie waar het winkelend publiek binnen kon lopen en waar we op die 
manier inhoudelijk en gericht reclame konden maken voor de voorstelling TROEP.  
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Ontmoet Firma MES 
We vinden het belangrijk om als makers zichtbaar en benaderbaar te zijn voor ons publiek. Dit 
deden we bijvoorbeeld door filmpjes te maken voor ieder theater waar we speelden waarin we 
ons publiek persoonlijk uitnodigden. Ook onze Social Media kanalen blijven we intensief 
gebruiken en we zijn er trots op dat onze posts ook daadwerkelijk oproepen tot reacties en vele 
likes. Onze volgers blijken oprecht betrokken te zijn. We geven mensen een kijkje in wat we 
doen, wat ons inspireert en hoe wij leven: iets waar mensen op willen aanhaken. We proberen 
publiek aan ons te binden door echt in gesprek te gaan. We ‘praten altijd na’ met ons publiek 
na een voorstelling in de zaal. We noemen dit expres geen nagesprek omdat dit bijna te formeel 
klinkt bij wat we doen. We bieden verdieping bij wat mensen gezien hebben maar vinden het 
ook oprecht leuk om te weten wie er bij ons in de zaal zitten, dus zijn we er altijd met z’n allen, 
na het applaus. We krijgen hier vaak complimenten over, tijdens onze tournee van TROEP 
hoorden we: “het is als napraten over een voorstelling met goede vrienden, maar dan leuker.” 
En dat is precies het gevoel dat we willen creëren. 

 

We proberen mensen actief betrokken te houden bij onze activiteiten door zo vaak mogelijk de 
optie te geven om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief die ongeveer 4 keer per jaar 
verschijnt en men kan ook Fan en Vriend worden van ons gezelschap (zie ook Cultureel 
ondernemerschap). Fans en Vrienden zijn naast trouwe bezoeker tevens ambassadeur van ons 
gezelschap en krijgen ook de Firma MES tas. 

 

 

Losse activiteiten in 2014 ter promotie: 
 
- Scènes uit STEL tijdens StuKaFest 
- Previews van TROEP op het UITfestival 
- Previews van TROEP tijdens de Museumnacht 
- Previews van TROEP tijdens festival de Etalage 
- Previews van TRIPPERS tijdens Je Bent Zelf een Festival 
- Previews van TRIPPERS tijdens Sniester Festival op de Grote Markt 
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9. Prestatiegegevens 
 

VOORSTELLINGEN (excl. Festivals, en 
Cultuureducatie) 

      
voorstellingen 
(excl. Festivals, 
Cultuureducatie) 

Eenheid Raming 
2014 

Realisatie 
2014 

Raming 
2015 

voorstellingen in Den Haag 

Concerten / 
voorstellingen aantal 25 36 27 
Bezoekers totaal aantal 1.715 2.072 1.860 
waarvan betalende 
bezoekers aantal 1.450 1.772 1.540 

waarvan niet-
betalende bezoekers aantal 250 300 300 
waarvan bezoekers 
met 'ooievaarspas' aantal 15 0 20 

  

voorstellingen in de rest van Nederland 

Concerten / 
voorstellingen aantal 15 17 20 
Bezoekers aantal 800 1.027 1.300 
  

voorstellingen 
totaal 

        

Concerten / 
voorstellingen aantal 40 53 47 
Bezoekers totaal aantal 2.515 3.099 3.160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma MES heeft op twee verschillende festivals opgetreden die volgens de 
populaire blog Noisey (http://noisey.vice.com/nl/blog/de-5-beste-nederlandse-
festivals-waar-je-nog-nooit-bent-geweest) bij de top 5 van te ontdekken festivals 
in Nederland behoren. 
 
 
 

FESTIVALS Eenheid Raming 
2014 

Realisatie 
2014 

Raming 
2015 

Festivaldagen aantal 0 5 0 
Voorstellingen / optredens / concerten aantal 0 11 0 

waarvan internationale programmering * aantal 0 0 0 
Podia / locaties aantal 0 0 0 

Bezoekers totaal ** aantal 0 495 0 
waarvan betalende bezoekers ** aantal 0 495 0 
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Publicaties, website(s) en andere digitale 
media 

Eenheid Raming 
2014 

Realisatie 
2014 

Raming 
2015 

Publicaties  aantal 0 0 0 

Bezoeken website(s) totaal aantal 25.000 27.520 27.500 
waarvan unieke bezoekers per jaar (IP-adres) aantal 13.000 14.358 14.000 

Gemiddelde duur van een bezoek minuten 0:02:00 0:02:14 0:03:00 
Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 700 737 700 

Facebook vrienden/fans aantal 1.500 1.596 1.550 

Volgers op Twitter aantal 500 451 500 
Linked-In connecties* aantal 1.000 1000 1.200 

Instagram aantal 0 52 0 
 
* = instagram zijn we pas recentelijk mee gestart, daarom zijn er ook geen ramingen voor 
2015. Linked-in is een schatting gebaseerd op de relevante connecties binnen de individuele 
acounts, er is geen Firma MES account.  
 
 
 

 

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND 

      

      

Aanbod 
voor Haagse 
* scholen 

Eenheid Raming 2014 Realisatie 2014 Raming 2015 

Lessen / 
activiteiten 
voortgezet 
onderwijs aantal 7 6 10 
Deelnemende 
scholen 
voortgezet 
onderwijs aantal 2 6 3 
Deelnemende 
leerlingen 
voortgezet 
onderwijs ** aantal 200 227 300 

Deelnemers 
betaald met 
Cultuurkaart 
in voortgezet 
onderwijs 

aantal 0 0 0 

            
Aanbod 
voor niet 
Haagse 

Eenheid Raming 2014 Realisatie 2014 Raming 2015 
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scholen 

  

Lessen / 
activiteiten 
voortgezet 
onderwijs aantal 4 3 6 
Deelnemende 
scholen 
voortgezet 
onderwijs aantal 2 3 2 
Deelnemende 
leerlingen 
voortgezet 
onderwijs ** aantal 200 155 250 

Deelnemers 
betaald met 
Cultuurkaart 
in voortgezet 
onderwijs 

aantal 0 0 0 

 
Onder het aanbod voor de Haagse scholen valt zowel het bezoek aan de voorstelling als het 
bezoek aan de workshops. De scholen betalen de workshop per factuur en rekenen het 
voorstellingsbezoek direct af met het theater. Daarom hebben we geen accuraat overzicht van 
deelnemers die betaald hebben met de cultuurkaart. 
 
De raming voor 2014 was bewust laag, omdat de periode waarop de voorstellingen gepland 
stonden (in de zomervakantie en vlak voor de kerstvakantie) niet erg gunstig vielen voor het 
onderwijs. 

10. Bestuur en medewerkers 
 
Het bestuur van Stichting Theatergroep MES is als volgt samengesteld: 
 

 In functie Einde 1e termijn Einde 2e termijn 
Mevrouw A.I.C.M. Vervoord 
(VZ) 

01-02-2013 01-02-2016  

De heer O. Ephraim (pm) 01-03-2011 01-03-2014 01-03-2017 
De heer B. R. Wesseling (sec) 01-01-2013 01-01-2016  

Mevrouw J. Mahn 09-02-2009 09-02-2012 09-02-2015 
De heer B. Soepnel 01-02-2013 01-02-2016  

Bestuursleden van Stichting Theatergroep MES worden voor drie jaar aangesteld. 
 
Vaste medewerkers (in alfabetische volgorde): 
Daan van Dijsseldonk (artistieke kern), Roos Eijmers (artistieke kern), Daphne van Iperen 
(zakelijke leiding tot 1 juni 2013), Lindertje Mans (artistieke kern) Thomas Schoots (artistieke 
kern), Ulrike Söbbeke . 
 
 
Verder werkten mee (in alfabetische volgorde): 
Anne-Rixt Gast (kostuumontwerp), Anique Haaring (afstudeerstagiare publieksonderzoek), Daan 
Hazendonk (techniek), Annelies Hoeneveld (stagiair educatie), Gijs Kuijpers (techniek), Sanne 
Lips (assistent decorontwerp) Daniel Patijn (techniek), Remco van Rijn (dramaturgie), Catharina 
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Scholten (decorontwerp), Dieke van der Spek (communicatie en marketing),  Elfie Tromp 
(schrijver), Rodney Verhoeven (productieleider) 
 
Met dank aan: 
Theater aan het Spui, Het Nationale Toneel, De Grote Markt, Café De Supermarkt, AT NEXT, 
Aloha Bar, de gemeente Den Haag, Fonds Podiumkunsten, fonds 1818, VSB fonds. 
 


