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Uitdagend 2018
Eind 2018 blikt theater De Vaillant tevreden terug. De financiën zijn op orde,
het personeel vormt een topteam en met groeiende bezoekcijfers voorzien wij
in een grote behoefte. Met het vijfjarig jubileum hebben we negen dagen lang
ons huis weggegeven aan talenten en partners in de wijk en zijn we het
eerste MeeMaakpodium geworden. Toch zijn er aan het einde van 2018
genoeg uitdagingen om ons wakker te houden.
Sleutels tot succes
De ketenaanpak van De Vaillant is kort samen te vatten als; laagdrempelige
ontmoeting (binnen- en buitenshuis), uitnodigen tot het maken,
presenteren en beleven van eigen culturele activiteiten, samenbrengen van
culturele talenten en organisatoren in talentontwikkelingsprogramma’s,
samenwerken met collega-instellingen in de stad en daarbuiten, delen van
de successen en kennis borgen en delen.
Lage instap
Ons theatercafé, waar leerlingen, herintreders, stagiaires en starters op de
arbeidsmarkt werken aan een welkom huis, is een vindplek van talenten
en een culturele hub waar mensen geïnspireerd raken, elkaar uitdagen en
ontmoeten. Met gerechten die smaken naar de wijk, mensen die voor
bewoners herkenbaar zijn en jongeren die moeilijk een plek in de samenleving
kunnen vinden zorgen wij voor een ontmoetingsplek en een opstart naar
participatie.
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Kroonjaar in vogelvlucht:
- Door tijdens ons jubileum de theatersleutels weg te geven aan
bewoners, partners en artiesten, vierden we samen een knallend feest en
leerden over mede-eigenaarschap met onze talenten in de hoofdrol!
- Om onze integrale aanpak zijn we door Fonds voor Cultuurparticipatie als
eerste bestempeld als MeeMaakPodium, een beloning die door diverse
partijen zowel in geld als eer is verdubbeld. Onze vele partners belonen wij
door hun namen hier nadrukkelijk te noemen, zij zijn onze levensbron.
Onderwijs
-Als kroon op het werk voor kindercultuur zegde Izaline Calister toe
scholenvoorstellingen in De Vaillant aan te bieden.
- de samenwerking met Muziekschool 1001 Nachten, Art-S-Cool en
Haags Theaterhuis is verder versterkt met plannen voor de
KinderKunstAdacemie WOW!, de vestiging van het Stadskinderorkest van het
Residentie Orkest en vele voorstellingen voor kinderen op basisscholen. Wij
faciliteren met een bijzonder educatietarief.
Sociaal restaurant annex leerwerkbedrijf
- de afronding van Proeflokaal inspireerde tot de De Sociale Tafel.
- Dit plan voor een sociaal restaurant genereert werk en sociale contacten.
Steeds meer bezoekers komen terug voor culturele programma’s, hebben
al een massagesalon opgezet en maken vriendschappen voor het leven.
Verbinding tussen wijk en stad
- Deel mensen combineerden in de Vaillant eten en cultuur, dit mede door
programma’s als 5 Jaar De Vaillant, Sacred Songs samen met De Nieuwe
Kerk en Haags Kabaal van Haags TheaterHuis en presentaties van DAPA.
- De samenwerking met Museum Meermanno, huis van het boek aan
Porno op Papier zorgde voor een expo in ons huis en kleuriger publiek bij hen.
- Voetjes van de Vloer is samen met Collins Alldayz ontwikkeld als inclusief
podium voor lokale DJ’s waar honderden pubers uit de wijk dansen, samen
met mensen met een beperking van VTV.
- Feest aan Zee zorgt voor een jaar lang kruisbestuiving tussen onze wijk,
de collega Cultuurankers en stedelijke instellingen.
Samen investeren en expertise delen
- ons plan voor de Haagse CultuurAcademie, met Cultuurschakel maakte
een vliegende start met 14 young professionals uit de sector en stedelijke en
landelijke partnerships. Er komt een vervolg.
Naar de toekomst
- We startten eind 2018 aan de voorbereiding van onze toekomstvisie.
- ons plan om te komen tot een landelijke federatie van participatiepodia
krijgt steeds meer gehoor. De Vaillant neemt met Laaktheater het voortouw
om duurzaam versterkt te worden met rijksgelden: Op naar de BIS!
- De Cultuurankers zijn voorgedragen als Regionale Proeftuin in de regio.
- Onze bezoekcijfers groeien met 17% naar ruim 45.000.
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Na deze vogelvlucht gaan wij dieper in op de activiteiten,
de organisatie en onze plek in de stad en de wijk. Met
name de programma’s lichten we uitgebreid toe, omdat
dit juist de momenten zijn waarop ons theater volledig tot
bloei komt:
Wij in de Wijk
De basis van alle activiteiten in De Vaillant is gelegen in intensieve
samenwerking met bewoners, hun organisaties en stedelijke partners. Kennen
en gekend worden, maar ook toeleiding vanuit de wijk naar de stad vragen
veel handwerk waarbij intense en duurzame vriendschappen essentieel zijn.
De samenwerking met De Mussen, Mandelaplein en SamSam hebben gezorgd
voor intensievere samenwerking en contact. Vooral met hoogtepunten als het
Nieuwjaarsconcert en Internationale Vrouwendag werpt dit zijn vruchten af.
In de wijk zijn we ook in de zomer actief geweest. Waar tijdens de Ramadan
de wedstrijden van het WK aanleiding waren om samen met Stagehuis en
andere indoor programma’s te organiseren, was het zomerse outdoor
programma ‘DeeDee On Tour’ een groot succes. DeeDee deed met de
Beatmobiel werkelijk alle pleinen en parken in de Schilderswijk en een deel
van Transvaal aan en werkte samen met ZEBRA Welzijn, Haagse Hopjes,
Kinderboerderijen en wie zich maar in de openbare ruimte bewoog. De
aanschaf van de Beatmobiel biedt onze bewoners een feestelijke tijd in de zon
en onze urban talenten kansen om hun kunsten te vertonen en zodoende een
zakcentje te verdienen. Vanwege dit succes is besloten om in 2019 in de
zomer zes weken lang, twee keer per week de wijken in te gaan en een
zomers podiumprogramma te brengen.
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Leerwerkbedrijf
Vanwege het leren en werken op allerlei niveaus, is De Vaillant gedurende
drie jaar gesubsidieerd als leerwerkbedrijf. Met deze subsidie en door de grote
inzet van het team en de integrale aanpak om cultuurparticipatie te
bevorderen, zijn wij dagelijks open als sociaal restaurant en toegankelijk
theater. Aan het einde van 2018 is de voortzetting van de subsidie voor 2019
nog onzeker, maar hebben wij op verzoek van wethouder van Alphen een
plan gemaakt waarin het sociale karakter van het theatercafé financieel
gedragen wordt door meerdere partijen. Eind 2018 wachten wij op het
vervolg en intussen vinden leerlingen van De Einder in De Vaillant betaald
emplooi, creëren we werk met cultuur en tonen wij elke dag weer dat de
multicultuur werkt!

Thuis in de Stad
Het Haags Historisch Museum, Residentie Orkest en Zuiderstrandtheater zijn
steeds meer thuis bij De Vaillant. Zij allen werken aan binding met de
diversiteit van de stad en vinden de Cultuurankers als stedelijke partners.
Gezamenlijk met de andere Cultuurankers of zelfstandig werkt De Vaillant aan
duurzame samenwerking en breidt die uit waar mensen en middelen
beschikbaar zijn. Samen met de andere Cultuurankers wordt telkens opnieuw
ingezet op meer gelijkwaardige samenwerking met de grote instellingen,
zodat de aanbodsturing vanuit de stad meer gaat aansluiten op de vraag van
de Cultuurankers en de bewoners in de stad. Sacred Songs was daarin een
lichtend en inspirerend voorbeeld van hoe De Nieuwe Kerk, De Vaillant en
andere partijen allemaal tot hun recht kunnen komen.

5

Trots waren we dat zowel Uit met Cultuurschakel, Proeflokaal als ProDemos
onze Urban Christmas aangrepen voor cultureel culinaire programma’s in ons
huis. De samenwerking met Museum Mermanno, Huis van het boek vraagt
alleen maar om meer!
Stad aan Zee
Het Scheveningse strand is nauw verbonden met het stadscentrum. Tegelijk
komen veel Hagenaars uit onze wijken daar helemaal nooit. Slecht ter been,
slecht bij kas of gewoon niet gewend aan bloot vertier kan de zee een brug te
ver zijn. We hebben met de Cultuurankers, Feest aan Zee, HHM, de KS en
partners samen het strandleven in huis gehaald en bewoners naar de zee
gebracht. Tijdens Proeflokaal, theaterlessen voor inburgeraars, in een
badhokje, op het UIT festival brachten we programma’s van waterverf en
strandkunst tot een dagje in de branding. We hebben met ouderen het
Kurhaus, Panorama Mesdag en Zandsculpturen bezocht. Wij waren
projectleider voor het totaal.
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Onze programma’s
5 Jaar De Vaillant: In maart vierden we ons vijfjarig bestaan. Zoals gezegd
deden we dat door de sleutel van ons huis weg te geven aan talenten en
groepen uit ons stadsdeel. Negen dagen, met elke dag een ander programma
samen met een andere organisatie, ander publiek en andere kunsten.
Iedereen die een programma aanbood, boden wij de sleutel van ons huis. Een
sleutel om terug te komen met weer een nieuw programma. Zo was het
jubileum een motor om nog meer en nog betere programma’s te delen met
publiek.
Ook onze andere programma’s lichten we hier toe. Immers, de programma’s
zijn waar het om draait. Omdat onze aanpak ‘Doe het Zelf & Doe het Samen’
en het mede eigenaarschap van mensen in onze omgeving voorop staan,
illustreert het programma ook de vele verbanden die we leggen in onze
omgeving, in de stad en in het land. Feitelijk laat het programma zien dat de
werkelijke sleutel tot successen bestaat uit samenwerking. Want de expertise
van onze bewoners en talenten en de noodzaak om een culturele vrijplaats
voor ons stadsdeel te zijn maken dat we ieder talent en iedere groep de
ruimte geven. Waar mensen (nog) niet de weg weten te vinden zetten wij
extra onze schouders onder cultuur van, voor en met iedereen.
Proeflokaal voor jong én oud: Samen met De Mussen en
Mandelaplein stonden we ons mannetje voor gezonde,
goedkope en gezellige maaltijden voor ouderen. De Vaillant
kookte op drie locaties, met leerlingen van De Einder,
vrijwilligers, herintreders en hulp uit de buurt. De subsidie
stopte eind 2018, maar er komt een vervolg. Juist terwijl het
sociale restaurant in De Vaillant langzaam volume kreeg, was
het in 2018 niet meer weg te denken. Feest aan Zee, de
Blockparty, het 5-jarig jubileum, Kerst en Gourmetteketet
maakten het sociaal restaurant tot een poort naar theater.
Bijzondere mensen met bijzondere verhalen: Behalve
ouderen, bevinden ook groepen jongeren zich in een
isolement. Soms net de pubertijd ontgroeid worden meisjes
moeder, vaker zonder dan met een vader in beeld. Met een
aantal van hen maakten we ‘Vandaag Vliegt de Tijd’, om in
2018 ‘Als het Zand Verstuift’ te maken. In deze voorstelling,
verbeeldde een Ethiopische moeder haar vluchtverhaal
samen met vier jonge moeders waaronder die met een
gehandicapt kindje. Expertise kregen we van Rotterdams
Wijktheater en bijdragen van Fonds1818. Publiek maakt
kennis met verhalen waarbij een realitysoap verbleekt.
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Kinderlijke kunstbeleving: Naast Krokuskabaal en De
Betovering is ons Nansi museum een plek voor kleinschalige
vertelvoorstellingen. Tegelijk is deze plek nog steeds een
inspiratiebron voor professionals om voorstellingen met een
kleurtje te maken. ‘Naar Marrakech in 1001 klanken’ van
Duo Daci werd voor De Vaillant gemaakt voor scholen en
collega’s: Verrassend voor wie opgegroeid is met Hollandse
cultuur, een bron van herkenning voor mensen met een
Marokkaanse achtergrond. En tot onze grote trots zei Izaline
Calister na afloop van De Betovering toe om vanaf 2019
samen met De Vaillant een scholenvoorstelling over de Caribische Kompa
Nanzi aan te bieden. Cultuurschakel zorgt voor de Vonk die Overslaat.
Studio S: Op dinsdagavond is het theatercafé een wilde
ontmoetingsplaats voor urban jongeren uit de wijk, ons
stadsdeel en van daarbuiten. Dansen, beats maken, rappen,
jongeren doen het zelf en wij faciliteren. Wij geven hen het
hele huis cadeau en zij dragen bij aan de kosten door een
huurbedrag per studio per uur. Ze verdienen dat weer terug
door op te treden tijdens festivals en op podia van derden.
En wie echt doorgroeit, hebben we een plek gegeven in
HOMEGROWN, een talentontwikkelingstraject voor 6
aanstormende podiumtalenten uit onze omgeving.
Samenwonen en -werken: Ook de samenwerking van
onze nieuwe huisgenoot Muziekschool 1001 Nachten werpt
vruchten af. Hun concert van Lange Frans met
vioolworkshops toe, muzieklessen op maandagmiddag en de
wekelijkse repetities van het kinder-stadsorkest van het
Residentie Orkest maken dat ons huis een jeugdig podium is
geworden. Waar ouders eerder vanzelfsprekend naar het
centrum vertrokken voor witte kunst met een financiële
drempel, kunnen ze nu dicht bij huis kiezen uit een keur van
westerse en niet zo westerse podiumkunsten. Vanaf 2019
resulteert dit in een pilot voor WOW!, de kinderkunstacademie die we samen
met partners hebben opgezet.
Feest aan Zee: Ondanks dat Den Haag aan zee ligt,
komen veel van onze bezoekers daar nooit. Te ver,
onbekend en uiteindelijk kost een dagje naar zee best wat.
En voor ouderen; wie brengt me en zorgt dat ik weer veilig
thuiskom? Samen met de andere Cultuurankers, Haags
Historisch Museum en de Koninklijke Schouwburg hebben
we een jaar lang verhalen uitgewisseld, zijn we naar het
Kurhaus en het strand geweest en hebben onze ouderen de
zee in waterverf vastgelegd. Hun werkjes zijn een mooie
erfenis, samen met hun verhalen en vrienden.
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‘Voetjes van de Vloer’ als inclusieve topper: In 2018
werd aan de urban presentatieprogramma’s een nieuwe
toegevoegd: Voetjes van de Vloer. Een initiatief van danser,
entertainer en barkeeper Collins Shaw groeide uit tot een
hit voor jong en bijzonder talent en publiek. Terwijl ons
huis op vrijdagavond zijn maximale capaciteit bereikt met
honderden pubers uit de wijk, bewegen mensen met soms
zware handicaps zich daar vanzelf tussen. Net als de profs
en wijktalenten krijgen zij de mic, dansen mee en hebben
de avond van hun leven.
WereldDansWerkplaats: De WereldDansWerkplaats
staat voor werelddans met een Indiase basis. In ons huis
trainen dansers en choreografen aan verschillende genres
volksdans en meer. Waar projectleider en initiatiefnemer
Monsoon kansen ziet om stijlen met elkaar te verbinden
of aan te haken bij optredens in de stad, ontstaat fusion
die ons multiculturele hart sneller doet kloppen.
Amateurtoneel: In 2017 werden we partner van Haags
Theaterhuis. Dit resulteert in jaarlijks twee gezamenlijke
Haags Kabaal weekends met een keur en kleur aan
optredens en workshops. Hier bloeit amateurtoneel waar
het bij de verenigingen een moeizaam bestaan leidt. Want dat het
amateurtoneel in verenigingsvorm langzaam minimaliseert merken wij elk
jaar. Het aantal premières in ons theater is
door krimp van leden en subsidies
minimaal geworden. Daar staat tegenover
dat nieuwe vormen, nieuwe mensen,
emancipatiegroepen en het Haags Theater
Huis zorgen voor veel spel en plezier. Het
strekt HTH tot eer dat zij zelf de link
zoeken tussen amateurlessen en
wijkpartners en inzetten op een nieuwe
generatie theatermakers.
‘Molenbeek’: In de media is de Schilderswijk wel vergeleken met het
Belgische Molenbeek, met Keulen, met volkswijken in Birmingham en
Manchester. Reden genoeg om dan eens in Brussel en Manchester te gaan
kijken. Samen met Laaktheater en theater Zuidplein hebben we verkend hoe
daar cultuur van en voor iedereen gebracht wordt. We hebben er veel gezien,
maar ons gesterkt gevoeld in onze aanpak: enkel door mede eigenaarschap
worden mensen en hun culturen echt thuis in ons culturele bestel.

9

Artist in Residence: Melanin Kris, die eind 2017 begon
aan zijn artist in residence periode, inspireerde ons tot het
tweejarige programma Artists In Residence Homegrown,
een programma waarin wij zes toppers uit onze omgeving
twee jaar mede-eigenaar maken van ons huis en als
tegenprestatie coachen bij een opstap naar stedelijke
podia. Eind 2018 is de financiering rond en zijn we klaar
om te beginnen aan een avontuur voor ons zelf, maar ook
voor de voorlopig zes artiesten; DeeDee, CollinZ Allday,
Fazle, Mekki, Ahmet en Siggi. Eerste afspraken daarvoor
met stedelijke partners zijn reeds in de maak.

Cultuureducatie
Cultuureducatie met een kleurtje
Izaline Calister, zangeres van het hoogste niveau, bracht tijdens De
Betovering in oktober een try-out van haar nieuwe scholenvoorstelling. Deze
maakte zij op verzoek van De Vaillant voor schooljaar 2019 – 2020. Wij zien
dit als bekroning op onze inzet om kwalitatief goed theateraanbod ‘met een
kleurtje’ voor kinderen te maken. Dit na ‘Marrakech in 1001 klanken’ van
Amin Daci, die zover wij weten de enige professionele scholenvoorstelling met
een Marokkaans tintje in Nederland is. Deze voorstelling, samen met ons
bestaande aanbod van Soeshiel Sharma en van Dorothy Blokland misstaat
niet naast het aanbod van het Residentie Orkest, Winston Scholsberg en
andere stedelijke toppers die bij ons kind aan huis zijn.
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Meer voor kinderen
Tijdens De Betovering en Krokuskabaal nemen wij een aparte plaats in met
een soort minifestivals van een dag. Voorstellingen en workshops zorgen voor
een doorlopend programma. Tijdens deze festivals testen wij programma’s,
die bij succes hun weg vinden in ons aanbod. Door de samenwerking daarin
met Haags Theaterhuis, Art-S-Cool en Muziekschool 1001 Nachten is een plan
ontstaan voor WOW!, een kinderkunstacademie die in januari 2019 van start
gaat. Kinderen leren er spelend en bouwen aan een cultureel perspectief. De
organisaties leren van elkaar zowel voor als achter de schermen. Van deze
drie blijkt Haags TheaterHuis een partner waar anderen ook backoffice en
administratie kunnen overleren.
Haagse CultuurAcademie
Net zo aansprekend blijkt de Haagse CultuurAcademie, een initiatief van De
Vaillant en CultuurSchakel. In de Raadzaal van
het stadhuis starten 14 professionals uit de
culturele sector samen met een groot aantal
stedelijke culturele instellingen een avontuur
waarin zij intensief kennismaken met aanbod,
achtergronden en beleid. Het traject dat in
januari 2019 wordt afgerond, zorgt voor
voortdurende aandacht voor de P van
personeel uit de Code Culturele Diversiteit bij
instellingen en overheid. De deelnemers zelf
bouwen in korte tijd een groot netwerk op
binnen de sector, wat hun slagkracht en
toekomstkansen vergroot. Wordt vervolgd!
Leiderschap
Al in 2017 geeft een aantal collega’s binnen De Vaillant aan behoefte te
hebben aan training op het gebied van leiderschap. In een groeiende
organisatie waar meer gelaagdheid ontstaat is dit begrijpelijk. In het najaar
van 2018 zijn vier collega’s gestart met een training op maat van
Boneschansker Consultancy. Dit trainingsprogramma zal in 2019 worden
voortgezet en afgerond.
Scholen scholen scholen
En daarnaast schoolt De Vaillant nog meer: naast de wekelijks dertig
leerlingen van De Einder die stagelopen en in de praktijk het horeca vak
leren, volgen jaarlijks 20 collega’s een BHV-cursus, volgden drie collega’s een
Leermeestercursus, drie haalden hun HACCP-3 en vier mensen startten een
leiderschapsprogramma. Marketing- en STIP-trainingen deden de rest.
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Communicatie
Veel werk met weinig middelen
Voor een groot deel van 2018 werd de afdeling communicatie ondersteund
met een wijktrainee en later met een aantal uren projectondersteuning. Dit
gaf enige ruimte om in te zetten op een stap voorwaarts op het gebied van
CRM en marketingtools. Doordat de ondersteuning in uren van tijdelijke aard
was, blijft de inzet van één – op – één communicatie beperkt. De wens om
hierop te investeren blijft. Het gaat simpelweg om een tekort aan geld en
menskracht om gerichte communicatie in een superdiverse omgeving
werkelijk goed te doen.
Marketing voor meer cultuur
Verdere uitwerking van de mogelijkheden van de AdWords campagnes
worden onderzocht, met de beperkte beschikbare middelen. Offlinecommunicatie blijft een belangrijk onderdeel van de doelgroepen-benadering.
Drukwerk, zoals posters en flyers, worden stadsbreed, maar ook heel
specifiek verspreidt. Persoonlijk contact met de juiste sleutelfiguren bleek ook
in 2018 de manier om de juiste doelgroepen te bereiken.
Bereik en kengetallen (zie bijlage)
De Vaillant groeide ook in 2018. Zo’n 17% meer bezoekers betekende meer
werk, meer omzet en meer cultuur. Met de bereikte aantallen bezoekers,
deelnemers en de activiteiten binnen en ook buiten het onderwijs haalt De
Vaillant de prestatieafspraken ruim.
In 2019 stopt Proeflokaal terwijl over de financiering van de dag openstelling
door de gemeente voor 2019 nog geen duidelijkheid is. Daarom bieden de
resultaten van 2018 nog geen garanties voor de toekomst.

prestatienorm 2018
voorstellingen/ festival onderdelen
overige activiteiten
totaal aantal bezoekers
activiteiten primair onderwijs
bereik activiteiten leerlingen po
activiteiten voortgezet onderwijs
bereik activiteiten leerlingen vo

norm
75
200
26.000
30
1.500
2
200

werkelijk
180
862
45.065
131
5.472
11
1.123

Online en offline
De samenwerking met INTK, hét Google Grant bedrijf dat AdWords
campagnes uitzet voor ANBI-organisaties, is in 2018 voor een jaar voortgezet.
Naast de online marketing inzet die hiermee wordt bereikt, met weinig
middelen vanuit De Vaillant, groeit het online bereik. Zo groeide het aantal
unieke bezoekers op de website met ruim 61% ten opzichte van 2017, ruim
30% daarvan komt voort uit de AdWords campagnes. Ook de inzet van de
website voor de verhuur van de ruimtes groeit daarin.
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Soepfiets en Beatmobiel
Naast de online marketing, die
voor een deel van de inwoners
van ons werkgebied soms
hoog gegrepen is, wordt
ingezet op directe mens tot
mens communicatie. De
Beatmobiel is daarvoor een
mooi een aandachttrekkend
vehikel. Hij is met name
ingezet in de zomer op pleinen
en in parken. Samen met Dj’s,
talenten van Studio S en
onder leiding van DeeDee
(Deborah Cameron) zijn we de
hele zomer op pad gegaan.
Overal waar we zorgden voor
minifestivals of opluistering
van activiteiten, zijn flyers
uitgedeeld en mensen
anderszins geïnformeerd over programma en mogelijkheden in De Vaillant.
De S(n)oepfiets is afgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Het frame is
dermate vervormd dat veilig gebruik niet mogelijk is. Echter, in huis blijft hij
een blikvanger tijdens Proeflokaal en openingstijden. Zo wordt alsnog onder
het genot van een kop soep via de flyerrekken aandacht gevraagd voor het
programma.

Organisatie
Stabiel en thuis
In 2018 is de organisatie gemiddeld stabiel. Deze stabiliteit zorgt ervoor dat
collega’s goed op elkaar ingespeeld kunnen raken en de organisatie verder
kan leren. Ook voor de omgeving zijn bekende gezichten een voorwaarde om
zich thuis te voelen, we zetten daarom ondanks de volledige diversiteit in de
organisatie in, op een mooie afspiegeling van de wijk.
Bestendiging boven groei
Terwijl de organisatie bestendigt, is de druk op met name de communicatie
ongeoorloofd groot. 0,6 fte voor de honderden activiteiten en
samenwerkingsprogramma’s is en blijft volstrekt onvoldoende. Binnen de
huidige begroting is echter geen ruimte daar nu verandering in aan te
brengen.
Ons menselijk kapitaal
Zoals we verwachtten waren er in 2018 geen grote personeelswisselingen, al
was de komst van een nieuwe kok cruciaal. Ons team is jong, divers en
steeds meer een afspiegeling van onze omgeving. Echter net te klein om onze
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opdracht goed te kunnen uitvoeren en met onzekere factoren zoals het einde
van de STIP-regeling en gelden van Wijkaanpak, staan we desondanks onder
druk. Er valt veel te leren, maar onze jonge mensen brengen als vanzelf
nieuwe vergezichten, nieuwe inspiratie en nieuwe manieren van werken.
Zoals eerder al beschreven investeren we graag in hen, tegelijk zijn we amper
bij machte om een cao te volgen. Ondanks dat we nauwgezet de loonschalen
van de cao Welzijn volgen en sparen voor pensioen, betalen we geen
toeslagen en zijn we gedwongen mensen gedurende jaren met flex- en
oproepcontracten in onzekerheid te houden.
Goed bestuur
Volgens het rooster van aan- en aftreden hebben afgelopen jaar de
voorzitter/oprichter en een bestuurslid van het eerste uur plaatsgemaakt voor
een nieuwe lichting. Tegelijk is ook een nieuwe penningmeester aangetreden,
nadat de laatste vertrok vanwege een nieuwe drukke baan. Al met al is het
bestuur op orde en toekomstbestendig. Gezien de grote veranderingen in
2018 is besloten om in 2019 geen bestuursleden te
wisselen, tenzij persoonlijke omstandigheden daartoe
dwingen.
Code Cultural Governance
Het bestuur van De Vaillant vergaderde in 2018 vijf keer,
met daarnaast een extra bespreking van het DB met de
accountant over de jaarcijfers 2017. De bestuursvergaderingen volgen de leverdata voor kwartaalcijfers,
jaarplan en jaarverslag.
Code Culturele Diversiteit
Wij schreven in ons Jaarplan 2018: De Vaillant staat bijna symbool voor de
Code Culturele Diversiteit. De vier P’s waarin de diversiteit zichtbaar dient te
zijn, zijn voor bestuur, directie en medewerkers vanzelfsprekend. Ook
vanzelfsprekend zijn die voor de mensen in onze omgeving waar wij nauw bij
aansluiten. Wij zijn niet bang voor de Turkse bakker in de Schilderswijk, wij
rekenen hem tot ons bestaansrecht!
De expertise op het gebied van diversiteit en participatie biedt De Vaillant
samen met Cultuurschakel sinds 2018 aan in het project Haagse
CultuurAcademie, maar ook al drie jaar via deelname aan het bestuur van het
Directie Overleg Haagse Podiumkunsten, het eerder genoemde
Cultuurankeroverleg, de initiatie van GUAP!, de lokale programma’s van Feest
aan Zee en de start van de PARTICIPATIE
FEDERATIE, een grootstedelijke bundeling
van participatie-podia. In een omgeving waar
sprake is van superdiversiteit en grote
armoede, is de doorontwikkeling van de
aanpak van De Vaillant waarin onze bewoners
en talenten mede-eigenaar zijn een voorbeeld
voor anderen.
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Financiën
Zoals verwacht zijn we door streng budgetbeheer, omzetvergroting, ruimere
structurele middelen en de eenmalige balanssteun financieel op orde en dat
hoort zo.
Tegelijk zijn er nog aanzienlijke knelpunten; een communicatieafdeling die
goeddeels leunt op de inzet van een wijktrainee, de inzet van inmiddels vijf
mensen met een loonkostensubsidie, de onduidelijkheid over de continuering
van subsidie voor het leerwerkbedrijf, maken dat de toekomst van De Vaillant
geenszins veilig is.
Een landelijk voorbeeld blijven op het gebied van cultuurparticipatie als
onderdeel van het netwerk van Cultuurankers, is met de beperkte en
onzekere middelen op termijn niet haalbaar. Waar wij het logisch vinden dat
successen ondersteund worden, hopen wij dat dit bevestigd zal worden in het
nieuwe cultuurbeleid.
De training van Wijzer Werven heeft ons tot op
heden geen resultaat gebracht: waar we klaar zijn
om in te zetten op andere financieringsbronnen,
missen we simpelweg de menskracht.
Overigens bestaat onze totale begroting voor 60%
uit structurele middelen uit het Kunstenplan, de
andere 40% verdienen wij met fondsenwerving,
incidentele subsidies voor aanvullende activiteiten,
horeca en kaartverkoop.

Tot slot
Ondanks een goed jaar waarin we vleugels kregen, is de toekomst maar deels
veiliggesteld. De dag openstelling hangt af van de gemeente waar in
samenspraak met wethouder van Alphen een
subsidie aanvraag lopend is. Door het wegvallen
van de WIJK-trainee en in de toekomst de STIPsubsidie voor werkgelegenheid komen we nu al
mensen te kort en bestaat de communicatieafdeling uit een halve medewerker. Zo kunnen
we in De Vaillant nooit achteroverleunen en
zetten we ook in 2019 weer alle zeilen bij. Want
de toekomst is nu!
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