
 
Aan:  Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
 Mw. Mr. Drs. I.K. van Engelshoven 
 Postbus 16375 
 2500 BJ Den Haag 
     per mail verzonden: i.k.vanengelshoven@minocw.nl 
  
  
Amsterdam, 3 november 2020 
Betreft: reactie op kamerbrief aanvullingen op steun en herstelpakket d.d. 27 oktober 2020 
 
 
Geachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
Graag vragen wij uw aandacht namens vele vrije artiesten en producenten die tijdens deze 
tweede golf van de Coronapandemie en de striktere maatregelen daaromtrent verder in de 
verdrukking (dreigen te) komen. 
 
‘Wij’ zijn een tijdelijk verenigd verband van impresariaten en producenten die een 
vertegenwoordigende rol vervullen in de Nederlandse theaterbranche en niet aangesloten 
zijn bij de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP).  
Gezamenlijk zijn wij gemiddeld per seizoen verantwoordelijk voor circa 6500 voorstellingen 
op de diverse podia variërend van het kleine theater Pepijn in Den Haag tot meerweekse 
bespelingen op de grootste theaterpodia met een totaalbereik van circa 2,5 miljoen 
bezoekers. Voor het gemak noemen wij ons de ‘onverenigd verenigde impresariaten’ en 
hebben als enig doel de belangen te behartigen van de bij ons aangesloten vrije artiesten en 
producenten in de huidige coronapandemie.  
 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor het realiseren van de eerste twee specifieke steunpakketten 
ten gunste van de cultuursector bovenop de generieke steunmaatregelen. Met dank aan 
deze maatregelen is er nog een levende cultuursector. Wij constateren ook dat de 
steungelden maar druppelsgewijs de vrij ondernemende artiesten en producenten bereiken. 
Mede daarom zijn wij verheugd te lezen in de brief aan de kamer d.d. 27 oktober 2020 
‘aanvullingen op steun en herstelpakket’ dat er een specifiek steunpakket ter hoogte van 
euro 40 miljoen is vrijgemaakt om vrije theaterproducenten te ondersteunen en te 
compenseren voor geleden schade.  
Wij begrijpen dat er momenteel invulling gegeven wordt aan het ontwerpen van de regeling 
door het ministerie van OC&W en dat daartoe ook een gesprek heeft plaatsgevonden met 
de VVTP.  
 
Met dit schrijven willen we benadrukken dat onze artiesten en producenten zich niet 
vertegenwoordigd weten door de VVTP en dat hun noden mogelijkerwijs op onderdelen 
verschillen.  
We verzoeken u om de te ontwerpen regeling toegankelijk te maken voor alle vrije artiesten 
en producenten actief in de cultuursector en daarbij rekening te houden met de vele 
verschillende noden, wensen en organisatievormen van alle bij ons – en niet bij ons - 
aangesloten vrije artiesten en producenten. 



 
We houden ons beschikbaar en zijn graag bereid u verder te informeren over de praktijk van 
ons vrije artiesten en producenten.  
Contact hieromtrent kan verlopen via:  
Helga Voets (Bunker Theaterzaken, 06-20647353, helga@bunkertheaterzaken.nl)  
Jan Willem van Bokhorst (TVB Theater, 06-21507467, janwillem@tvbtheater.nl)  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Impresariaat de Keet | Robert Jan Veen 
Breijwerk impresariaat & management | Frank van Schie, Petra de Groot 
Bunker Theaterzaken | Helga Voets 
TVB Theater | Ruben Tiemersma, Jan Willem van Bokhorst 
Spoor 12 theaterimpresariaat & artiestenmanagement | Dries Floris 
Hekwerk Theaterproducties | Hans Floberg 
Kik Productions | Hans Kik 
Friendly Fire Theater | Robin de Wildt 
Proacts.nl | Siebren Jasper, Marco Hulsebos 
Impresariaat Willem | Willem Overgaag 
 
 
 
cc.  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 Directie Algemene Economische Politiek 
 Bezuidenhoutseweg 73 
 2594 AC Den Haag 
 (per e-mail) 
 
cc.  woordvoerders commissie OCW, cultuur 
 (per e-mail) 


