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VOORWOORD 

 

 

Beste lezer, 

In 2019 is en hoop gebeurt voor Theater WEI: onze grootste productie ooit, ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ 
ging in première, we kregen voor het eerst meerjarige subsidie van de gemeente Zaanstad en we konden onze 
organisatie uitbreiden. Successen waar we trots op zijn en die we hebben gevierd.  

Stap voor stap groeien we naar een grotere, professionelere organisatie. Dat dat niet altijd zonder horten en stoten 
gaat kunt u ook lezen in dit verslag: we namen ook afscheid van mensen die voor/ met onze organisatie werkten en het 
vinden van een fijne werkruimte in de Zaanstreek bleek nog lastig. 

In dit verslag kijken we, aan de hand van de doelstellingen die we onszelf in 2018 stelden, terug op wat er allemaal is 
bereikt en waar we nog aan willen en kunnen werken in de komende jaren. 

 

Theater WEI  

Shanna Chatterjee 
Rik Eckhardt 
Sanne Maas 
Terra de Groot  
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ORGANISATIE 

 

Bestuur 

In 2019 heeft Ben Visser wegens gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van Theater WEI.  Vanaf september is 
Bruun Kuijt toegetreden tot het bestuur. De samenstelling op 31-12-2019 is daarmee: 

D. de Bruin – Voorzitter 
E.E.H. Wubs – Secretaris 
B. F. Kuijt – lid 
Vacature - penningmeester 

Het bestuur kwam in 2019 4 keer bijeen. 

 

Organisatie intern 

Artistieke leiding – Shanna Chatterjee 
Artistiek team – Sanne Maas, Rik Eckhardt 
Zakelijke leiding – Terra de Groot 
Marketing - vacature 

In 2019 heeft Aniek Stokkers afscheid genomen als lid van de artistieke kern. De dagelijkse organisatie is daarmee in 
handen van Shanna Chatterjee (artistieke leiding), Sanne Maas (artistieke kernleden) en Terra de Groot (zakelijke 
leiding). Rick Eckhardt ondersteunt, naast zijn ad hoc betrokkenheid als componist,  als lid van het artistieke team de 
organisatie meer op afstand. 
Vanwege de samenwerking rondom Mieke Mom was er in 2019, zowel op artistiek als zakelijk gebied, veel 
ondersteuning vanuit Theater Gnaffel. Voor de productie ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ werd het team 
tijdelijk uitgebreid met Mirjam Dales (productie) en Peter van Assen (tchniek). 

De per september nieuw aangenomen marketingmedewerker Noortje Meulenkamp heeft ons december wegens andere 
werkzaamheden helaas alweer moeten verlaten. Zij is tijdelijk vervangen door Ceciel Cockelmans, die op ons vrijwillige 
basis helpt met de marketing, PR en verkoop, totdat wij een nieuwe medewerker hebben gevonden. 
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DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT 

In het vierjarenplan dat we in 2018 schreven benoemden we een aantal doelstellingen voor de periode 2019-2022. 
Hierbij een kort overzicht van de stand van zaken tot nu toe: 

Doelstellingen Artistiek: 
• Het maken van minimaal 3 jeugdtheaterproducties, zijnde: 
• Uitvoeren ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’, in co-productie met Theater Gnaffel 
• Voorbereiden en uitvoeren nieuwe productie ‘Monet’  
• Voorbereiden en uitvoeren ‘Momo en Marilyn’ 

 

Situatie per 31 december 2019: 

De première van ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ heeft in oktober plaatsgevonden in het Zaantheater. We 
zijn erg blij met het resultaat en de voorstelling wordt in seizoen 2019/2020 meerdere malen gespeeld in het land. 
Terwijl ‘Mieke Mom’ door het land toert zijn we druk bezig met de volgende productie, die ‘Mijn spreekbeurt gaat over 
een dooie schilder’ gaat heten (voorheen werktitel: ‘Monet’).  Er is een begin gemaakt met het script, en op dit moment 
zijn we druk bezig met werven van fondsen, het samenstellen van het artistieke team en het verkopen van de 
voorstelling. Dit is nieuw voor ons: omdat we met deze voorstelling ook op minder gebruikelijke locaties willen spelen, 
zoals galeries en musea, doen we dit gedeelte van de verkoop zelf. Impresariaat Buro Bannink blijft als vanouds 
verantwoordelijk voor de verkoop aan theaters en scholen in Nederland. 

Plek in het (theater)landschap: 
• Verankering in de regio Zaanstreek, naamsbekendheid in de Zaanstreek vergroten 
• Vaste plek vinden binnen de regio Zaanstreek om producties te maken 
• Meer naamsbekendheid binnen het Nederlandse jeugdtheatercircuit verkrijgen 

 

Situatie per 31 december 2019: 

We werken er hard aan om onze plek te veroveren. Door middel van het bezoeken van lokale festivals en manifestaties, 
maar ook bijvoorbeeld bijeenkomsten rondom de cultuurvisie van de gemeenten en samenkomsten van het Fonds 
Podiumkunsten proberen wij meer zichtbaar te zijn.  

Regionaal probeerden we in 2019 onze zichtbaarheid te vergroten door met een stand aanwezig te zijn op het 
DoorhetLintFestival in Wormer en de Zaanse Uitmarkt.  Om artistieke en technische redenen is het helaas niet gelukt 
om te spelen op de Hembrug Happening: de voorstelling is er niet geschikt voor. We streven ernaar om wel met de 
voorstelling over Monet op het festival te staan.  

Om ons lokale netwerk in de regio te vergroten, dachten we mee over de Cultuurvisie van de gemeente, waren 
aanwezig bij een raadsvergadering hierover en hadden we gesprekken met andere Zaanse culturele instellingen, zoals 
Theatermijn, Art Zaanstad en Stichting Monet in Zaandam. 

Het was een grote wens van ons om een vaste werkplek te vinden in Zaandam. Dat is inmiddels gelukt, sinds februari 
2020 zijn we trotse huurders van een ruimte in broedplaats De Hellema aan de Oostzijde in Zaandam. Dit ging echter 
niet zonder horten en stoten.  

  



	 5/12	

Ondanks afspraken met Theatermijn hierover, is het niet gelukt om samen met Theatermijn en andere spelers Het 
Zaans Toneelhuis te vormen. Theatermijn had te veel problemen om het eigen onderkomen veilig te stellen en heeft 
besloten niet samen verder te gaan. Uiteindelijk hebben wij zelf contact gezocht met Stichting Broedplaats aan de 
Zaan/ De Hellema en zo een plek bemachtigd. De ruimte kan gebruikt worden als kantoor- en vergaderruimte, en heeft 
net genoeg plek om de eerste repetities van een productie (tekstbehandeling) te doen. Voor de repetities waarbij de 
handelingen in de ruimte geplaatst gaan worden, zullen we echter nog een aparte ruimte moeten huren. 

In het najaar is ook de opslagruimte van Theater WEI verhuisd van Utrecht naar Krommenie. 

 

Financieel: 
• Een financieel gezonde basis creëren waarmee bovenstaande doelstellingen haalbaar zijn 

 

Situatie per 31 december 2019: 

Theater WEI valt inmiddels onder de vierjarige subsidieregeling voor kleine culturele instellingen in de gemeente 
Zaanstad. Daarmee kunnen wij in meer continuïteit werken aan onze toekomst. Deze inkomsten gaan met name op aan 
uren voor de artistieke en zakelijke leiding en een marketingmedewerker, en aan huisvesting.  

Voor het maken van productiekosten wordt additionele financiering gezocht. In 2019 bestond die financiering 
voornamelijk uit een co-productie-bijdrage van Theater Gnaffel, die het grootste deel van de kosten op zich heeft 
genomen. De voorstellingen proberen wij altijd kostendekkend te krijgen met de uitkoopsom, wat met Mieke Mom niet 
altijd helemaal gelukt is. Dit, omdat het een relatief dure productie is met 4 acteurs, een technicus en duur transport 
vanwege een groot decor. De verschillen zijn opgevangen door Theater Gnaffel. 

 

Intern: 
• Bestuur uitbreiden, professionaliseren en diverser samenstellen 
• Vaste aanstelling voor de dagelijkse leiding mogelijk maken 

 

Situatie per 31 december 2019: 

Wegens gezondheidsredenen heeft Ben Visser ons bestuur moeten verlaten. Wij hebben inmiddels een geweldige 
opvolger gevonden in de persoon van Bruun Kuijt. Toch blijft de wens bestaan om het bestuur verder uit te breiden. 
Ondanks een vacature bij Binoq Atana is het nog niet gelukt om bestuursleden te vinden met een andere culturele 
achtergrond. We blijven zoeken. 

De subsidie van de gemeente Zaanstad heeft het mogelijk gemaakt om de artistiek leider en zakelijk leider niet langer 
per project te betalen maar per jaar. Om de artistieke last wat te verdelen en Shanna Chatterjee een artistiek klankbord 
te geven is besloten om een deel van het voor de artistiek leider gealloceerde geld vrij te maken voor Sanne Maas, lid 
van het artistieke team. Zij neemt daarbij zaken als dramaturgie en onderzoek voor haar rekening.  
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ACTIVITEITEN 

2019 stond vooral in het teken van de voorbereiding, première en eerste speelbeurten van Hoe Mieke Mom haar maffe 
moeder vindt. Daarnaast is er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de volgende productie Mijn spreekbeurt gaat 
over een dooie schilder. 

Producties: 

Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt 

De ouders van Mieke zijn al een tijdje dood. Daar heeft ze dus geen last meer 
van. Ze wonen in een kist in de achtertuin. Aan de overkant van de straat wonen 
Meneer en Mevrouw T, waar Mieke vaak langsgaat om thee te drinken. Van hen 
leert ze dat kerstmis betekent dat je moet huilen, dat je van lezen dom wordt en 
dat bejaarden gestreken moeten worden om de kreukels uit hun huid te krijgen. 
Mieke begrijpt er niets van. Waarom is dat zo? En wie hebben dat met elkaar 
afgesproken? Mieke belandt in de ene absurde situatie na de andere, maar de 
wereld om haar heen is het over één ding roerend eens: Meisje Mieke is gek. 
‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ is een voorstelling over een wereld 
die voor iedereen zo vanzelfsprekend is, maar waarbij meisje Mieke zich durft af 
te vragen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Want wie is er nou eigenlijk 
gek? En wat is normaal? Samen met Mieke worden kinderen uitgedaagd om na 
te denken over het begrip waarheid: wat is waar, en waarom dan? 

‘Mieke Mom’ is een bewerking van het gelijknamige boek van Guus Kuijer. De 
voorstelling wordt gemaakt in co-productie met Theater Gnaffel. Een viertal acteurs en 32 levensgrote poppen brengen 
het verhaal van Mieke tot leven. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar en zal zowel als vrije 
voorstelling als als schoolvoorstelling worden verkocht.  De productie gaat op 6 oktober 2019 in het Zaantheater in 
première en zal gedurende seizoen 2019-2020 zo’n 30 keer te zien zijn. 

Tekst en regie:   Shanna Chatterjee 
Poppen en coaching poppenspel: Elout Hol 
Compositie:   Rik Eckhardt 
Decorontwerp:   Theo Tienhooven 
Kostuumontwerp:   Dorien de Jonge 
Lichtontwerp:   Wijnand van der Horst 
Spel:    Sanne Maas, Aniek Stokkers, Stefan Hendrickx, LouLou Rhemrev 
Techniek:   Peter van Assen 
Productie:   Mirjam Dales  
Gebaseerd op het boek van Guus Kuijer 

  



	 7/12	

De volgende voorstellingen en activiteiten behorende bij Mieke Mom zijn in 2019 verwezenlijkt: 

21 januari 2019 eerste volledige voorstelling van ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ op de 
presentatiedag van impresariaat Buro Bannink in theater De Kom in Nieuwegein.  

17 februari 2019   try-out theater Odeon, Zwolle 
september 2019   herhaalrepetities en technische montage in Het Zaantheater, Zaandam 
zo 6-10-2019 14.00 uur Zaantheater, Zaandam 
zo 6-10-2019 16.00 uur Zaantheater, Zaandam  PREMIERE 
di 8-10-2019 10.30 uur Stadstheater de Bond, Oldenzaal schoolvoorstelling 
di 22-10-2019 14.30 uur Theater Dakota, Den Haag 
do 24-10-2019 11.00 uur Theater Ludens, Voorburg  
vr 25-10-2019 11.30 uur Hofpleintheater, Rotterdam  tevens presentatiedag bureau Bannink 
zo 1-12-2019 14.00 uur Zwolse theaters, Zwolle 

 

Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder 

Het is 2 juni 1871. De Franse schilder Claude Monet arriveert samen met zijn 
vrouw en kind per boot in het Nederlandse Zaandam. Niemand kent hem en de 
politie houdt hem nauwlettend in de gaten omdat deze Fransman gevlucht zou 
zijn voor de oorlog. Er is een “vreemdeling” aangekomen, waarvan niet bekend 
is wat hij hier komt doen en vooral wat hij hier komt halen. Dat hij misschien 
wel iets aan ons te bieden heeft, komt bij niemand op. 

Het is 3 maart 2021. Aron en Stefanie hebben zich voor school verdiept in de 
Franse schilder Claude Monet. Ze willen er graag alles over vertellen, want ze 
weten er veel van. En als je ergens veel vanaf weet dan moet je daar ook veel 
over vertellen, natuurlijk. 

Gaandeweg hun spreekbeurt komen ze echter tot de ontdekking dat Monet méér was dan alleen maar een schilder. Dat 
hij ook vader was en vluchtte met zijn vrouw en kind voor een oorlog in zijn eigen land. 

Aron voelt zich verwant met Monet, ook zíjn familie moest ooit vluchten. Hij vindt eigenlijk dat Stefanie daarom geen 
recht van spreken heeft, zij weet helemaal niet hoe zoiets voelt. Pas als je iets hebt meegemaakt mag je erover 
vertellen, vindt hij. Maar Stefanie is het daar niet mee eens. 

Op het podium is, naast de twee acteurs die Aron en Stefanie spelen, een kunstenaar aanwezig die live zal mee 
tekenen en schilderen tijdens de voorstelling. Zijn werk wordt langzaam het decor van de voorstelling. De acteurs en 
het verhaal zullen zo langzaam in een levend schilderij terecht komen. 

Tekst en regie: Shanna Chatterjee 
Compositie: Rik Eckhardt 
Decorontwerp: Theo Tienhooven 
Spel:  Sanne Maas, Roben Mitchell  
beeldende kunst: Gerard de Bruijne 
 

In 2019 hebben we een begin gemaakt met de productie Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder. Shanna 
Chatterjee en Sanne Maas zijn druk bezig met het script en de artistieke voorbereidingen, de cast is compleet en de 
voorstelling staat in de verkoop bij Buro Bannink. Het projectplan ligt klaar en er is een start gemaakt met de 
fondsenwerving en het contact leggen met speellocaties. 
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PUBLIEKSBEREIK 

project Deelproject Doelgroep 
Deelnemers/ 
bezoekers 

Hoe Mieke Mom haar maffe 
moeder vindt 

Voorstelling presentatiedag Bannink 
21 januari 2019 

Boekers 

kinderen 

100* 

60* 

  Try out Zwolle 17 februari 2019 Kinderen + familie 68 

 zo 6-10-2019, 14.00 uur 
Zaantheater, Zaandam 

Kinderen + familie, 
eigen achterban 167 

 zo 6-10-2019, 16.00 uur 
Zaantheater, Zaandam PREMIERE 

Kinderen + familie, 
eigen achterban 156 

 di 8-10-2019,10.30 uur 
Stadstheater de Bond, Oldenzaal 
(schoolvoorstelling) 

schoolkinderen 

250 

 di 22-10-2019, 14.30 uur 
Theater Dakota, Den Haag 

Kinderen + familie 84 

 do 24-10-2019, 11.00 uur 
Theater Ludens, Voorburg 

Kinderen + familie 76 

 vr 25-10-2019, 11.30 uur 
Hofpleintheater, Rotterdam  

Kinderen + familie 

boekers 

40 

20* 

 zo 1-12-2019, 14.00 uur 
Zwolse theaters, Zwolle 

Kinderen + familie 
60 

1081 

 Promotie DoorHetLintFestival Wormer, 6 juli 
2019 

Kinderen + familie 
50* 

  Zaanse Uitmarkt, 7 september 2019 Kinderen + Familie 5.000* 

5050  

 TOTAAL 6131 

*) inschatting wegens vrije inloop 
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MARKETING 

In 2019 wilde Theater WEI meer van zichzelf laten zien, en deed dat o.a. door met een informatie-stand aanwezig te 
zijn op:  

6 juli 2019  DoorHetLint festival, Wormer 
7 september 2019  Aanwezig op Zaanse Uitmarkt 

Daarnaast werden de volgende activiteiten ondernomen m.b.t. publiciteit: 

• Lancering promo voor ‘Mieke Mom’ op Youtube en via social media 
• Scenefotografie bij voorstelling in januari 2019, beelden te gebruiken voor verder publiciteitsuitingen 
• Drukwerk: publieksflyers laten ontwerpen en maken 
• Kleurplaat laten ontwerpen en drukken om aan jonge bezoekers mee te geven 
• Social media: betere en meer consistente berichtgeving via Facebook en Instagram 
• Winactie op social media 

Voorafgaand aan de première van Mieke Mom besteedde het Noordhollands Dagblad een pagina-breed artikel aan de 
productie. 

In september 2019 kwam Noortje Meulenkamp ons team versterken in de rol van marketingmedewerker. Zij heeft ons 
ondersteund bij het opzetten van een persbestand, zichtbaarheid op social media en het maken van een marketingplan 
voor Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder. Al snel heeft het werk van Noortje geleid tot een betere 
zichtbaarheid. Zo is het bereik van onze berichten gestegen met meer dan 60%. Helaas moest Noortje wegens andere 
werkzaamheden in december alweer ons gezelschap verlaten, en zijn wij op dit moment weer op zoek naar een nieuwe 
marketingmedewerker. 
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FINANCIEN  

Jaarcijfers  

Zie jaarrekening opgemaakt door boekhouder.  

Het negatieve resultaat heeft een tweetal oorzaken: 

- Per abuis is een deel van inkomsten (€2800 aan co-productie-inkomsten) in de begroting toegerekend aan 
2019, terwijl deze in de boekhouding op 2018 zijn geboekt 

- 5% van de te ontvangen subsidie van Gemeente Zaanstad (zijnde € 1248) wordt pas na goedkeuring van de 
verantwoording in 2020 uitbetaald.  

Baten 

De omzet bestaat uit de co-productiebijdrage van Theater Gnaffel voor de productie ‘Hoe Mieke Mom haar maffe 
moeder vindt’. Omdat de uitkoopsommen volgens de coproductie-overeenkomst geïnd worden door Theater Gnaffel 
staat deze niet op onze resultatenrekening. De overige inkomsten betreffen de meerjarige activiteitensubsidie van de 
gemeente Zaanstad. Daar staat tegenover dat ook de meeste kosten zijn betaald door Theater Gnaffel.  

Lasten 

De grootste post wordt gevormd door werk door derden. Dit betreft voornamelijk de honoraria voor doorlopende 
werkzaamheden van de vaste teamleden. Allen worden als ZZP’er ingehuurd. Overige kosten betreffen deels 
productiekosten – welke weer zijn verrekend met de co-producent – en deels algemene kosten zoals opslag en 
bureaukosten.  
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TOEKOMST  

Op korte termijn blijft de samenstelling van het bestuur en het vinden van een geschikte opslag een belangrijk punt 
van aandacht. Begin 2020 is een tijdelijke vervanger gevonden in de functie van marketingmedewerker, maar een meer 
permanente oplossing geniet de voorkeur. 

In 2020 komt een grote wens in vervulling: Theater WEI betrekt dan een kantoor-/ werkruimte in Broedplaats De 
Hellema in Zaandam. Terwijl we de laatste voorstellingen van Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt gespeeld 
worden, focussen we ons op de productie van Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder. Hiervoor zal in het najaar 
gerepeteerd worden en mogelijk worden al enkele try-outs gespeeld. De financiering hiervoor moet rondkomen en de 
Zaanse samenwerking in het kader van De Zomer van Monet zal vorm moeten krijgen. 

 

  



	 12/12	

COLOFON 

 

 

TEKST 

Terra de Groot 
Shanna Chatterjee 
Sanne Maas 

 

 

BEELDMATERIAAL/FOTO’S 
Flyer Mieke Mom door Kelly de Haan, fotografie Jeffrey Tomberg 
Voorstellingsbeeld Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder door Terra de Groot  

 

 

Stichting T.H. de Wei 

Boeroestraat 18 

1521 SK Wormerveer 

 

KVK: 53081307 

BTW-nummer: 850737965B01 

Rekeningnummer: NL47 INGB 000 4756830 

 

www.thdewei.nl 

info@thdewei.nl  

  

 


