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L. lnleíding
2O2Owas voor de Vereniging Verenigd Schouwburgplein, ook al voordat Covid-19 uitbrak, een jaar met
bijzonderheden. Ten eerste was er de wisseling van de wacht tussen píogrammeur Karen van der Spek,

die haar taken overdroeg aan Marjorie van der Windt-Veit, díe op dat moment al de pleincoórdinatie
verzorgde. Ook verzorgde de WS in 2020 niet langer meer de programmering van het Kruisplein en het
Stationsplein. Daarbij kende de Gemeente Rotterdam veel minder geld toe aan de WS dan in de jaren
daarvoor, €35,000 minder orn precies te zijn. Daardoor was de vereniging genoodzaakt keuzes te maken
in de programmering. Voordat deze echter kon begínnen, brak Covid-lg uít in Nederland, wat ervoor
zorgde dat grote en kleine externe evenementen die in ons hoogseizoen normaal gesproken gebruik
maken van het plein, voor onbepaalde tijd níet doorgingen. Toch heeft de WS een veilig prograrnma
weten te realiseren met 3.814 bezoekers in de buitenlucht.

2. Programma
Ook ons eigen programma moest aan banden. Om toch de buitenruimte van het plein aantrekkelijk te
houden, koos de WS ervoor een foto-expositie te lanceren van Schouwburgplein-evenementen uit het
verleden. Zo bleef toch het tijdloze gevoel en het beeld bij de evenementen díe de WS de laatste jaren
heeft neergezet een beetje bewaard en de grote doeken dienen het hele jaar door een duídelijke
decoratieve meerwaarde. Het pleÍn ziet er een stuk vrolijker uit met de foto's van zichzelf, die de titel
Thís is... Rotterdam Schouwburgplein kregen. This is,.. Rotterdam Schouwburgplein is een ode aan het

plein en laat zien dat zowel de stad als haar bewoners - ook in tíjden van crisis - voortdurend ín
beweging zijn. Ook heeft de in Rotterdam wonende Nederlands-Argentijnse kunstenares Diana Roig een
werk beschikbaar gesteld voor het plein: Momento de Claridad ("moment van helderheid"),
geïnspireerd op social distancing. Dat was gezien de actualiteit aardig toepasselijk. Dit werk is eveneens
op een groot doek gedrukt en opgehangen. De posterframes op het plein, waar normaal gesproken het
programrna van de culturele instellingen rond het plein in hangt, hebben we anders ingevuld, aangezien
dit programma ook niet doorging. Daardoor dienden de 24 posterframes als wissellijsten voor AO-foto's
van evenementen. Ook onze traditionele yoga hebben we, toen de maatregelen nog op hun strengst
waren, kunnen uitvoeren met een heuse online-sessie. Deze videoyoga kwam begín juni online en heeft
enkele honderden mensen bereikt (394 views op YouTube en een onbekend aantal views op Facebook
en andere social media).
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First Steps Festival 79 september 2020, om en nobij lO00 bezoekers
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Meneer B trod twee keer op in 2020, IB2 bezoekers
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Gelukkig werd naarmate de zomer vorderde duídelijk dat evenementen in de buitenlucht weer een
optie werden. Allereerst zetten de horecapartners aan het plein voor het eerst een terras op het plein
uit, waar mensén op veilige afstand van de zomer konden genieten. Ook konden we een deel van ons
voorgenomen programma alsnog uitvoeren en konden we de stad en haar bewoners de nodige
ontspanning in de buitenlucht bieden, iets waar men overduidelijk aan toe was. De eerste yogasessíe op
19 juli trok maar liefst 93 deelnemers aan, die elk met anderhalve meter ertussen hun matje eindelijk
weer op het plein legden op een zonnige zondag. Met inachtneming van de nodige maatregelen beperking in groepsgrootte en anderhalve meter afstand - hebben we in juli, augustus en september de
yogaprogrammering kunnen uitvoeren, vonden ertwee drukbezochte kindervoorstellingen plaats,
trotseerden 300 mensen een middagtemperatuur va n 37"C voor de Gumbo Session en konden we
zowaar een festival uiwoeren. Het First Steps Festival was een succes! Hoewel we natuurlijk hopen dat
Covid-19 het dagelijks leven in 2021 niet meer zal beheersen, was het faciliteren van dit festival
hoopgevend. We zijn blíj dat we hebben bijgedragen aan de kennis die de stad ín huis heeft over het
organiseren van publieksevenementen in tijden waarin mensen afstand tot elkaar moeten behouden.
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Gumbo Session zoterdog
300 bezoekers

I augustus

Yogo op onderholve meter

9

sessies, 722 mensen

De zachte nazomer en de evenementen die we nog wilden organiseren waren goed getimed. ln oktober
verslechterde de situatie rond Covid-l9 en ging er een streep door de Dutch Food Week en het
Warmíng Up Festival, de laatste buitenevenementen van het jaar. Ook de voorgenomen preview van

ons programma Hij ls Fijn, dat nu voor 2021 gepland staat, kon niet doorgaan. Toch is de VVS verheugd
dat eên redelijk deel van het voorgenomen pleinprogramma doorgang kon vinden. We zijn de connectie
met ons publiek niet verloren en hebben in de tijd waarin we geen evenementen konden organiseren,
veel geïnvesteerd in ons netwerk en de interne organisatíe. ln veel gevallen was dat strikt noodzakelíjk,
omdat de elkaar telkens opvolgende maatregelen veel beweging en flexíbilÍteit vroegen van de
vereniging en samenwerkíngspartners, Maar er is ook van de gelegenheid gebruikgemaakt orn ideeën
over coprogrammering uit te werken met programmeurs van alle instellingen die lid zijn, er is een
uitgebreid marketingplan geschreven voor 2O2t, er is een publíeksanalyse uitgevoerd en de VVS heeft
een zakelijk ondersteuner aangetrokken voor budgetbeheer en fondsenwervíng.
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3. Duurzaamheid

3,t

7 Square Endeavour

7 Square Endeavour is een internationaal verduurzamingsproject met als rnissie de omgeving
toekomstklaar te maken. Het Schouwburgplein Rotterdam vormt de allereerste proeftuin voor het
project, in een reeks van zeven locaties wereldwijd. 7 Square Endeavour speelt in op de wereldwijde
verstedelijkíng en de nadelige gevolgen eryan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Als
initiatiefnemer ontwikkelt Theater Rotterdam samen met partners ARCADIS, Amvest, de Doelen, Dura
Vermeer, Eneco, Hoogheemraadschap SchieÍand en de Krimpeneruraard, gemeente Rotterdam, ïNO en
natuurlijk de VVS een plan om te investeren in de verduurzaming van het gebied rondom het
Schouwburgplein, Het gebied moet in 2O3O tOO% klimaatneutraal zijn. Om de verduurzaming van het
Schouwburgplein concreet te maken werken we aan een energiestrategie, een waterstrategie en een
speciale pleinstrategie. Nu het concept haalbaar ís gebleken, wordt op een hoger detailnÍveau
ondezoek gedaan naar de benodigde verduurzamíngsmaatregelen en de doorrekening daarvan,
alsmede het modelleren van het energieconcept. Wanneer deze input beschikbaar is kan een business
case ontwikkeld worden die vervolgens inzícht geeft in een financierings- en organisatiemodel. De WS is
en blijft hier nauw bíj betrokken.

3.2

7 stadsprojecten

voor beter leefklÍmaat

ook de Semeentê Rotterdam is, mede door Corona, zich sterk bewust geworden van de hierboven al
beschreven uítdagingen zoals hittestress. Tijdens de pandemie werd extra duidelijk hoe belangrijk een
aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle Rotterdammers. Met zeven nieuwe stadsprojecten
zet de gemeente zich in voor meer groene stadslongen, aantrekkelijke openbare plekken waar
bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en recreëren. ln deze zones ziet de gemeente
tegelíjkertijd ook oplossingen voor andere belangrijke opgaven van de stad, zoals meer
werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en meer ruirnte voor festivals.
Het Schouwburgplein is één van deze zones:

o
r
r
r
.
r
r
r

Groene long, onderdeel Hofplein: van rotonde naar parkplein
Groene long, onderdeel Westblaak: van verkeersríool naar Blaakpark
Prins Alexanderplein: van doorgaansroute naar groene verblijfsplek

Hofbogenpark: 2 kilometer Íang park op en rond het spoorviaduct
Park Maashaven: nieuw stadspark aan de rivier
Schouwburgplein: stadspodium voor alle Rotterdammers
RÍnhavenpark: plek voor rust en reuring
Rivieroeverpark Feyenoord koppeh natuur en cultuur

ln het nieuwe plan wordt het Schouwburgplein één geheel: van de Doelen tot de Schouwburg, van de
restaurants aan de Karel Doormanstraat tot de restaurants in de Hartsuykerflat. De herinrichting en
materialen zijn op elkaar afgestemd, nodigen uit orn te verbl'rjven en zijn geschikt voor culturele
evenementen. Het plein wordt als het ware een verlengstuk van de podia binnen. Om dit te bereiken
komt er een nieuwe vloer op het dak van de parkeergarage, komt er meer groen en worden de straten
om het plein aangepakt. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling en een
waterbergingssysteem. Het ís een mooi succes dat we het in 2020 met het Schouwburgplein hebben
geschopt tot één van de big seven.

4. Financieel
De begroting van 2020 is ten opzichte van wat er in 2019 is ingediend, sterk veranderd. Niet alleen
vanwege Covid-19, maar ook vanwege de eerdergenoemde tegenvallende bijdrage vanuit de Gemeente
Rotterdam. Gelukkíg konden we ook in 2a2o rekenen op enkele private fondsen als financieringspartner.
5

Dat is ieder jaar van grote waarde en ook dit jaar waren wij weer verheugd over de rol die z'rj jaarliiks
spelen in onze begroting. Het Elise Mathilde Fonds, de Stichting Bevorderlng van Volkskracht en
Stichting Zabawas waren bereid ons alternatieve programma en de bíjbehorende begroting te
aanvaarden. Die hebben wij voor een groot deel conform het in juni aangepaste plan kunnen uitvoeren,
al verschilt de resultatenrekening uiteíndelijk alsnog welvan de begroting díe we destÍds indienden. De
belangríJkste punten uit de resultatenrekening lichten we hieronder toe.

4.L

Organísatie- en bureaukosten

vrijgemaakt voor het honorarium van pleinmanager en programmeur Marjorie van der
Windt-Veit. Zij heeft een flinke ureninspanning geleverd voor het implementeren van de nieuwe
maatregelen, die elkaar in rap tempo opvolgden en die veel overleg vereisten met alle betrokken
partijen. Ook is zij veel tíjd kwijt geweest aan alle annuleríngen, waarna een periode volgde waarin juist
wel weer dingen op het plein georganíseerd konden worden, maar dan onder andere voorwaarden.
Aanvankelíjk was de aanname dat Marjorie vanaf juni - toen de horeca weer openden - meer budget
kwijt zou z4n aan representatie, zoals overleg in met name het nabijgelegen Café Floor en het huren van
locaties die groot genoeg zijn om in groot comité met gepaste afstand te vergaderen. Het onlinevergaderen was tegen díe tijd echter zo ingeburgerd dat deze kosten meevíelen. Haar uren liepen
ondeftussen echterverderop en daarom is besloten een deel van het representatíebudgetoverte
hevelen naar haar uren. Een deel van de kantoorkosten is gespecificeerd in de resultatenrekening.
Er is meer geld

4.2

Programmakosten

De programmakosten zijn volledig besteed. Er is nog budget vrijgemaakt voor een online-yogasessie, die
gefínancierd is uit de goedkoper uitgevallen kindervoorstellingen en expositie. De Gumbo Session viel
wel weer duurder uit, omdat deze geheel tegen de verwachting ín buiten kon plaatsvínden i.p.v. online.
We hebben gekozen voor twee locaties en voor placering, te weten op het terras van Floor en Barclay
op het Schouwburgplein en het terras van de Stadsbrasserie, om zo het publiek goed te spreiden, Tot
slot zfln er nog kosten voor het op- en aftuigen van de kerstbomen die elk jaar op het plein staan.

4.3

Productie en technÍek

Producent Stichting De Loodsen was dit jaar duurder uit dan oorspronkeÍiik was begroot. Er ziin kosten
gemaakt voor locatiemanagement van de yoga (incl. geluidset), ze hebben drie producties gedraaid
(kindervoorstellingen 29 juli en 16 september en de Gumbo Session op 8 augustus, inclusief ingehuurde
techniek en technici), en er is veel tijd gaan zitten ín vergunningen. Al met al was de WS €2.127 ,duurder uit voor de productíe, een belangrijk leerpunt voor de begroting van volgend jaar. Desondanks
is de WS hoofdzakeÍijk blij dat er 0berhaupt producties konden worden gerealíseerd.

4.4

Marketíng

Aangezien er dit jaar minder programma was, is er vanzelfsprekend ook minder uitgegeven aan
drukwerk en de distributie van promotiemateriaal. Wel hebben onze grafisch ontwerper en
marketingspecialist hun uren kunnen maken. Ontwerper Kadre heeft zich dit jaar vooral íngespannen
voor het maken van de expositie This 1s... Rotterdam Schouwburgplein, een campagne die in dit najaar
vervolgd wordt. Ook heeft hij de huisstÍl opgefrist en formats ontwikkeld voor al onze grafische
uitingen. Marketingspecialist Lody Meíjer heeft haar uren besteed aan de zorgvuldige communícatie
rond wat er nu wel en niet op het plein plaatsvond en mogelijk was, iets dat periodiek sterk veranderde

onder invloed van de RIVM-maatregelen.

4.5

Onvoorzíen

De post onvoorzien is verdeeld over enkele posten waar de kosten hoger zijn uitgevallen en was eên

welkome marge.
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4.6

Resultaat

De WS heeft in boekjaar 2o2O de ambitie gehad om de algemene reserye, waar in het recente verleden
een beroep op moest worden gedaan, aan te vullen. Die gelegenheid diende zich dit jaar aan doordat
we de bijdrage van de Ondernemersvereniging niet hebben besteed. Normaal gesproken zetten we dit
bedrag in voor evenementen, bijeenkomsten en decoratie die specifiek bedoeld zíjn om het horeca- en
instellingsbezoek te stimuleren, Dit bedrag ad € 6.915 is toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee
is het eigen vermogen gestegen tot €1.6.530, ruim €2,000 boven het bedrag dat er in de algemene
reserve zat voordat we die in 20L9 moesten aanspreken vanwege een negatief exploitatieresultaat in
dat jaar' Wij zien dit eigen vermogen als een belangrijk onderdeel van onze continuiteít en stabiliteit.

4.7

Vooruitblík

Het iaar 2027-is a[s gevolg van de Covid-19-pandemie een jaar waarin lastíg vooruít te lopen valt op de
zaken' De ambitie is om zoveel mogelijk en waar mogelijk de activiteiten op het Schouwburgplein te
hervatten, maar we zijn daarbij sterk afhankelíjk van de actualiteít. Duidelijk is dat op het moment van
schrijven, vergevorderde gesprekken lopen met de Gemeente Rotterdam over een structurele bíjdrage
voor de WS in de komende jaren, die de begroting voor 2O2L op het gewenste níveau zou sluiten.
Desondanks zíet de VVS ook in 2oZL een inspanningsverplichting voor zichzelf om aanvullende middelen

voor programmering te werven. De resultaten daarvan zijn op het moment van schr'rjven dusdanig dat
er een degelijk programmabudget is voor het komende jaar.

5. Organísatie

5.1

Bestuur en team

De Verenigíng Verenigd Schouwburgplein was ook in 2020 een samenwerkingsverband van negen
culturele instellingen plus de ondernemers en bewoners rondom het Schouwburgplein:

o
o
.
r
r
.
r
.
.
'
.
r

De Doelen

Theater Rotterdam
Pathé Schouwburgplein
Oude LuxorTheater
SKVR

Rotterdams Philharmonísch Orkest

lnternational Film Festival Rotterdarn
Codarts Rotterdarn
Pauluskerk
OndernemersverenígingSchouwburgplein/StichtingAktiviteitenSchouwburgplein
VVE s Schouwburgplein en Calypso

Bewonersorganisatie Joost Banckertsplaats

Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein werd ín 2020 gevormd door:

r
.
.
.
r

Bert Determann, voorzitter
,anneke Staarink, algemeen bestuurslid (directeur de Doelen)

WalterLigthart,penningrneester(dírecteurTheaterRotterdam)
Jeroen Laven, secretaris (housing manager Gemeente Den Haag)

KarelMartens,algemeenbestuurslid(voorzltterOndernemersvereniging)

Het bestuur kwam in 2020 vier keer samen ter vergadering. Alle bestuursleden vervullen hun taken
onbezoldigd. De WS volgt de Governancecode Cultuur en beschikt in 2020 over de ANBl-status.
Jaarverslagen en de hoofdlijnen van het beleídsplan zijn te aÍlen tljde in te zien op onze website.
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Het kernteam van de WS bestond in 202O uit:

.
.
.
.
.
.

Marjorie van der Windt-Veit, programmering en beheer
Avril Hensen, zakelijke ondersteuning
Lody Meijer, marketeer
Mark Holtmann, ontwerper
Stichting de loodsen, uitvoerend producent

5.2

Samenwerking, structuur en partners

De WS

Harold Feurich (De Doelen), admínístrateur

werke ïn2O2A nauw samen met:

.
.
r
o
.'
.

5.3

Gemeente Rotterdam, als eígenaar van de pleinen en vergunníngverlener.
Planning kalender en locatieprofielen Stationsplein, Kruisplein & Schouwburgplein:
evenementen, exposities, demonstraties, inname openbare grond en citydressing
Directíe VeilÍgheid, Stadsbeheer, politie, Stadstoezicht en het projectteam Schouwburgplein
Stadsontwikkeling inzake ontwikkeling nieuw Schouwburgplein en vergunningen
J Square Endeavour
Externe evenementenorganísatíes
Programmeurs, marketeerg en producenten van de leden van de WS
Rotterdam Festívals als coórdinator van het evenementenbeleid van de stad

Ondertekening

H.B. Determann

J. Staarlnk

J. Laven

K

WJ.N.M. Lígthart
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