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1. Kunst en theater in de buitenruimte



VOORWOORD
Het bestuur van DaaD presenteert met veel genoegen het financieel 
en inhoudelijk verslag over 2021. 
Net als 2020 was ook dit een onzeker jaar: speelbeurten verdwenen 
aan de lopende band en vele evenementen werden afgezegd. 
Maar achteraf kunnen we constateren dat DaaD zich staande heeft 
weten te houden. En dat niet alleen, er is actief op zoek gegaan naar weten te houden. En dat niet alleen, er is actief op zoek gegaan naar 
nieuwe, andere invalshoeken.

GESCHIEDENIS
DaaD is in 2005 opgericht door Linda Anneveld. Onder haar bevlogen 
leiding zijn sinds de oprichting negentien projecten gerealiseerd: 
elf theatrale installaties en acht theaterproducties. 
Die creaties zijn bijna 1.000 dagen te zien geweest, vaak meerdere keren 
per dag, op festivals en kunstper dag, op festivals en kunstroutes in binnen- en buitenland en werden 
bekeken en bijgewoond door meer dan 250.000 mensen.

MISSIE
De theatrale installaties en theatervoorstellingen zijn geworteld in de 
beeldende kunst. De projecten worden voornamelijk in de buitenruimte 
uitgevoerd en worden vaak ontleent aan onderwerpen die in de 
maatschappij leven. 
In de voorstelling In de voorstelling La Cuisine Macabre werd bijvoorbeeld op speelse 
wijze de voedselindustrie aan de kaak gesteld en bij Le Salon de la Mort, 
de maakbare maatschappij, waarbij door cosmetische ingrepen een 
buitenproportioneel schoonheidsideaal wordt opgedrongen. 
Een project van DaaD is voor iedereen geschikt, ongeacht leeftijd, 
nationaliteit, inkomen status of culturele achtergrond. 
Dankzij dat toegankelijke karakter weten we een heel divers publiek 
aan te spaan te spreken, in binnen- en buitenland.
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VISIE
DaaD gelooft dat kunst – in welke vorm dan ook – mensen kan verbinden, 
troosten en met elkaar in contact kan brengen. Daarmee is kunst van 
groot belang voor de samenleving. En waar kan dat beter dan op straat? 
Het is de ontmoetingsplek in het leven van alledag, in 2021 misschien 
wel meer dan ooit. 
Met het pMet het presenteren en uitvoeren van projecten op straat verrast,
verbaast en verwondert DaaD het publiek en levert dankzij het 
toegankelijk een laagdrempelige karakter een bijdrage aan de 
sociale cohesie. 

BESTUUR
De rechtspersoon van DaaD is Stichting DaaD. 
Het toezichthoudend bestuurbestond op 31 december 2021 uit: 

Marian Heemskerk -voorzitteMarian Heemskerk -voorzitter, sinds 2017
Peter Bolten -secretaris, sinds 2017
Harry Anneveld-penningmeester, sinds 2005

Deze bestuurders hebben ieder een specifieke deskundigheid:
beeldende kunst, theater en financiën. 
In 2021 is het bestuur op 15 maart, 9 november en 6 december 
samengekomen. Linda Anneveld was bij deze vergaderingen aanwezig. 
Op de agenda stonden onder meer: oOp de agenda stonden onder meer: organisatorische en financiële 
zaken betreffende de lopende projecten, toekomstperspectief, 
uitbreiding bestuur, zoektocht naar een nieuwe penningsmeester, 
bespreken nieuwe productieplannen en opstellen begroting 2022. 
Bij de opzet, ontwikkeling en uitvoering van de artistieke projecten 
treden de bestuurders vooral adviserend op.
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WERKWIJZE
Linda Anneveld is artistiek/zakelijk leider en verantwoordelijk 
voor de algehele bedrijfsvoering. 
DaaD heeft geen mensen in dienst (vast of tijdelijk), er worden uit-
sluitend zelfstandig opererend kunstenaars (freelance/zzp) ingehuurd.
Inmiddels heeft Linda Anneveld een grote groep medewerkers om zich 
heen verzameld. Uit deze gheen verzameld. Uit deze groep (regisseurs, spelers, lassers, technici, 
schilders, fotografen, musici, componisten etc.) stelt ze voor ieder 
project een uitgebalanceerd en vakbekwaam team samen. 
En daarbij zoekt ze vooral naar medewerkers uit de regio Alkmaar!

Een punt van aandacht (en zorg) zijn de vergoedingen die DaaD aan
freelancers kan betalen. De hoogte daarvan is grotendeels afhankelijk
van (al dan niet toegekende) projectsubsidies. En die zijn niet altijd
toetoereikend: medewerkers maak vaak meer uren, zonder betaling, dan
afgesproken. Het bestuur wil dit knelpunt oplossen door de komende 
jaren meer inkomsten te genereren.
De eerste stap is het indienen van een verzoek tot structurele onder-
steuning door de gemeente Alkmaar. Het zoeken naar alternatieve 
financiering (anders dan projectsubsidies uit publieke of private middelen)
zijn we aan het onderzoeken. Maar op korte termijn is het verhogen van 
de publieksinkomsten (uitkoopsommen) het beste instrument.de publieksinkomsten (uitkoopsommen) het beste instrument.
Daartoe werkt DaaD samen met theaterbureau Entr’act uit Amersfoort.
Zij hebben goede contacten en een uitgebreid netwerk met organisaties
van theaterfestivals en kunstroutes in binnen- en buitenland.
En dat zijn de belangrijkste opdrachtgevers van DaaD.

ACTIVITEITEN 2021
.Er zijn vier verschillende projecten uitgevoerd: drie repertoirestukken
en één nieuwe pen één nieuwe productie.
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         Producties 2021

AAN DE DEUR VOORSTELLING
PostOde werd in 2018 ontwikkeld als een theatrale pakketdienst: 
twee prachtig geüniformeerde postbode bezoeken namens een 
opdrachtgever mensen en bezorgen er een Ode. 
Dat doen ze met een step die is afgeladen met pakketten en die 
het publiek van ghet publiek van grote afstand aan hoort komen. 
Tijdens de lockdowns, toen bezoek aan huis moeilijk was en 
iedereen zo veel mogelijk binnen moest blijven, zette dit 
bijzondere duo mensen in het middelpunt van de belangstelling.  

 

ARTISTIEK TEAM
Concept en ontwerp: Linda Anneveld
TTechnische realisatie: Gerbrand Dros, Peet Boon
Spel: Linda Anneveld
Componist: Matthijs van Hage, Jeroen Mateman
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               Producties 2021

THEATRALE INSTALLATIE
Deze installatie is in 2019 gemaakt en geïnspireerd op de sage van 
de Witte Wieven: 
In een mistbank verschijnen dansende vrouwen die je verleiden met 
hen mee te gaan. Maar eenmaal in de mist is er geen weg meer terug. 

De installatie bestaat uit een gDe installatie bestaat uit een groep tuimelaars van zeven vrouwenfiguren 
die door de wind in beweging gebracht worden. Iedere figuur symboliseert 
een andere fasen van het leven, een leven dat vaak grillig en onverwacht is. 
De wind zorgt dat de figuren grillig en onvoorspelbaar bewegen. 
Zo ontstaat het gewenste spanningsveld van balanceren, tot de rand 
gaan, willekeur, toeval,vallen en opstaan.

ARTISTIEK TEAM
Concept, ontwerp en uitvoering: Linda AnneveldConcept, ontwerp en uitvoering: Linda Anneveld
Realisatie: Vuur in staal, Peet Boon en Linda Anneveld
PR materiaal: Studio Door

6. Kunst en theater in de buitenruimte



7. Kunst en theater in de buitenruimte

        Producties 2021

.

.
         Vervoersbedrijf voor natuurvriendelijk verkeer

INTERACTIEVE BELEVING
Buzzz is een interactieve voorstelling die in 2020 is gemaakt 
en de eerste speciaal op de jeugd gerichte pen de eerste speciaal op de jeugd gerichte productie van DaaD.

Vijf skelters zijn omgeboud tot reusachtige insecten en de 
passagiers gaan op reis in deze wonderbaarlijke machines.
Ze stappen in en trappen van Buzzz-halte naar Buzzz-halte.
Twee conducteurs verkopen kaartjes, houden alles in de 
gaten en leiden het verkeer in veilige banen.

ARTISTIEK TEAM
Concept en ontwerp: Linda AnneveldConcept en ontwerp: Linda Anneveld
Technische realisatie:  Jeroen Mateman, Gerbrand Dros, 
Poppen en kostuums: Linda Anneveld
Spel: Linda Anneveld, Gerbrand Dros
PR materiaal: Studio Door



               Producties 2021

MOBILE VOORSTELLING
BOAT een ‘rondvarend’ theaterstuk met surrealistische en humoristische 
beelden en scènes. Het is een non-verbaal, beeldend en fysiek gebeuren, 
geschikt voor alles en iedereen. Het publiek ziet herkenbare beelden, die 
met een flinke dosis humor worden opgeschud. 
DaaD wilde met BODaaD wilde met BOAT het publiek verrassen, de inwoners (op gepaste 
afstand) wat dichter bij elkaar brengen en een glimlach op de gezichten 
toveren. Ook wilden we, naast het reguliere theaterpubliek, mensen bereiken 
die minder vaak met kunst in aanraking komen. Dat is maar ten dele gelukt, 
vooral te wijten aan het beperkte aantal speeldagen door de corona-
maatregelen.

Twee vissers steken van wal en tijdens hun vaartocht belanden ze in 
uitzichtloze situatie. Om te voorkomen dat ze definitief kopje onder gaan, uitzichtloze situatie. Om te voorkomen dat ze definitief kopje onder gaan, 
moeten ze roeien met de riemen die ze hebben en álle zeilen bijzetten. 
Maar zonder hoop geen uitzicht, dus overwinnen de vissers alle 
obstakels en varen ze naar het lichtpuntje aan de horizon.
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ONLINE PR
Met het DAAD Scheepsjournaal wilde DaaD ook de thuisblijvers
betrekken bij BOAT: de voorstelling op locatie was de basis van 
een online journaal. Ter plekke werden videoreportages gemaakt 
die verslag deden over het wel en wee van de vissers. Deze video’s 
werden vervolgens gedeeld op social media en de DaaD-website.

ARTISTIEK TEAMARTISTIEK TEAM
Concept en ontwerp: Linda Anneveld
Techniek en decor: Hein Drost, Gerbrand Dros, Kees Verdonk
Componist: Harold Koopman
Spel en Regie: Aat Dirks, Germ Bot, Linda Anneveld
PR/ Scheepsjournaal: Nina Bakker, Nathalie Kamp
Grafische vormgeving: Doreen Dekker, Jeroen Mateman
VVideo: Frits de Beer, Danny Cambach  
Fotografie: Arjen Dienske

De adviescommissie van Alkmaar Maakt Het was zeer positief over 
deze aanvraag en heeft DaaD geadviseerd meer op langere termijn
te denken, werken en plannen te maken. Dat advies hebben 
we ter harte genomen: medio 2023 dienen we een aanvraag strcturele 
ondersteuning in bij de gemeente Alkmaar.
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26 maart   Alkmaar   Huis aan huis  PostOde    15    
1 april    Heiloo    Huis aan huis  PostOde    15
14 april   Alkmaar   Huis aan huis   PostOde    20
15 april   Bergen   Huis aan huis  PostOde    25
16 april16 april   Sint Pancras   Huis aan huis  PostOde     10  
21 april   Alkmaar     Huis aan huis  PostOde    5
22 april   Heerhugowaard  Huis aan huis  PostOde    35
30 april      Alkmaar   Huis aan huis  PostOde    20
4 juni        Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
5 juni         Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
6 juni         Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
7 juni7 juni    Bremen (DU)          La Strada   Witte Wieven    800
8 juni    Bremen (DU)    La Strada   Witte Wieven    800
9 juni     Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
10 juni         Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
11 juni    Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
12 juni             Bremen (DU)     La Strada   Witte Wieven    800
13 juni    Bremen (DU)   La Strada   Witte Wieven    800
11 juli 11 juli     Almere   Imkerijdagen   Buzzz     180
7 augustus    Alkmaar   Centrum   BOAT     200
7 augustus   Alkmaar   Bolwerk   BOAT     100
8 augustus   Alkmaar   Karavaan   BOAT     180
14 augustus   Alkmaar   Rekerhout   BOAT     80
24 september  Amstelveen   Kunst en Kids Festival Buzzz     250
1 oktober   Castricum   Dorpsstraat   BOAT     50
9 december9 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
10 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
11 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
12 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
16 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
17 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
18 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
19 december19 december   Hagen (DU)   Freilichtmuseum  Witte Wieven    450
           

DATUM  PLAATS  LOCATIE  PROJECT  PUBLIEK



UITVOERINGEN EN PUBLIEK
Vanwege de pandemie is het aantal opvoerings-/presentatiedagen 
beperkt gebleven. Zo zou BOAT tussen 22 juli en 20 augustus van 
Castricum via Alkmaar naar Bergen varen. Er stonden negen 
speeldagen gepland, maar vanwege beperkingen en maatregelen 
zijn er slechts vier doorgegaan. 
In totaal waIn totaal waren er 33 opvoeringsdagen met een totaal van 12.785 
aan bezoekers.

TOELICHTING FINANCIEN
Bij de publieksinkomsten is de invloed van corona duidelijk zichtbaar: 
uitkopers hadden met telkens  wisselende maatregelen te maken, 
waardoor boekingen uitbleven of op het laatste moment werden 
geannuleerd. 

Fonds Podiumkunsten heeft de theatrale bezoFonds Podiumkunsten heeft de theatrale bezorgdienst PostOde 
ondersteund via de balkonscene regeling, een corona-gerelateerde 
subsidiemogelijkheid. 

Om BOAT te realiseren zijn bijdragen ontvangen van de gemeenten 
Alkmaar, Bergen en Castricum, Victoriefonds en Prins Bernhard 
Cultuurfonds (Noord-Holland).
Fonds Podiumkunsten heeft in het kader van 2P Covid-19 (een tijdelijke 
rregeling voor samenwerkingen tussen lokale makers en festivals, in dit 
geval DaaD en Karavaan) een bijdrage voor BOAT gegeven.  
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BATEN     
Publieksinkomsten     
Overige inkomsten      
Bijdrage private middelen    
Bijdrage publieke middelen   
TTotale baten           
LASTEN     
Beheerslasten personeel       
Beheerslasten materieel         
Activiteitenlasten personeel voorbereidend    
Activiteitenlasten personeel uitvoerend     
Activiteitenlasten materieel voorbereidend      
Activiteitenlasten materieel uitvoeActiviteitenlasten materieel uitvoerend      
Marketing             
Totale lasten       
      
Saldo uit gewone bedrijfsvoering       
Saldo bijzondere baten/lasten       
Saldo toekomstige lasten           
EXPLOIEXPLOITATIE RESULTAAT        

     
        
Vaste activa 
Goederenvoorraad         
Vorderingen 
Liquide middelen           
Algemene Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
           

EXPLOITATIEREKENING

BALANS

2021    2020   2019
6.508
3.214
4.132
31.100
44.954

0
3.0713.071
22.778
6.097
7.454
1.618
817

41.834

3.1203.120
6

6.250
-3.124

 Passiva
  
       

    
   

10.662
12.250
2.017
25.642
50.570

        
    

10.378
0

5.000
6.000
21.378

0
4.1084.108
2.860
6.451
5.133
1.478
0

20.030

1.3481.348
0

2.583
-1.235

Passiva

13.786
7.000
2.0172.017
7.500
30.303

8.868
0
0

3.000
11.868

0
2.7872.787
0

6.502
403
2.097
0

11.788

8080
6

2.333
-2.248

Passiva

15.021
4.417
2.7672.767
650

22.854

Activa
300

1.711
48.559

50.570

Activa
300

5.895
24.108

30.303

Activa
960
155
1.457
20.282

22.854



VOORUITBLIK
In de periode februari-april 2022 wordt BOAT verder ontwikkeld. 
De voorstelling vraagt om meer verdieping en dynamiek. 
Hiervoor hebben we geld gereserveerd. In mei 2022 begint de 
speelperiode. 
In samenwerking met Entr’act bieden we de voorstelling aan bij 
festivals en evenementen in binnen- en buitenland. festivals en evenementen in binnen- en buitenland. 

In 2022 beginnen we met ontwikkelen van een meerjarenplan. Dit als 
opmaat voor de aanvraag structurele ondersteuning bij de gemeente 
Alkmaar, strevenis die 1 januari 2024 te laten ingaan. Om de plannen 
helder en aansprekend op papier te krijgen gaat Linda Anneveld 
samenwerken met een extern geworven tekstschrijver. 

Eind 2022 ondergaat Linda Anneveld een noodzakelijke operatie. 
Die is, met de aansluitende Die is, met de aansluitende revalidatieperiode, buiten het reguliere 
seizoen gepland. Daarom geeft haar absentie geen problemen. 
Mocht dit onverhoopt wel zo zijn, dan wordt, om de continuïteit 
te waarborgen, haar werk door andere spelers overgenomen.
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