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RESULTAAT

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 149.215 tegenover nega ef € 948 over 2019. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten 1.140.402 1.053.978

Beheerlasten

Beheerlasten personeel 405.125 383.995
Beheerlasten materieel 200.998 204.729

606.123 588.724

Ac viteitenlasten

Ac viteitenlasten personeel 127.236 143.418
Ac viteitenlasten materieel 256.891 322.067

Totaal lasten 384.127 465.485

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 150.152 (231)

Financiële baten en lasten (937) (717)

Exploita eresultaat 149.215 (948)
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€ €

31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Reserves en fondsen 195.196 45.981
Langlopende schulden 0 2.880

195.196 48.861

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste ac va 7.831 11.440

Werkkapitaal 187.365 37.421

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 110.594 100.659
Liquide middelen 185.024 22.738

295.618 123.397

Af: kortlopende schulden 108.253 85.976

Werkkapitaal 187.365 37.421
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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Voor het bestuursverslag 2020 wordt verwezen naar de pagina's 3 tot en met 12 in het jaarverslag.

S ch ng Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
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ALGEMEEN

Marres, Huis voor Hedendaagse  Cultuur, 
is een internationaal georiënteerde 
 presentatie-instelling waar hedendaagse 
kunst in de breedste zin van het 
woord wordt onderzocht door  middel 
van tentoonstellingen, workshops, 
 publicaties en een r"k  publieks- en 
educatie programma. Marres is gevestigd 
in een historisch woonhuis in  Maastricht 
en onderscheidt zich van andere 
 presentatie-instellingen voor heden-
daagse kunst door z"n interdisciplinaire 
focus op de werking van de zintuigen, 
de taal van het lichaam en de nadruk op 
ervaring. Met deze focus viert Marres 
de diversiteit van de kunstproductie, 
biedt het makers de kans om hun prakt"k 
wezen l"k te verdiepen en slaat het huis 
een brug tussen de hedendaagse kunst 
en alledaagse ervaring.

Met de aandacht voor de zintuigen 
bereikt Marres een divers publiek dat 
oprecht betrokken raakt b" het werk 
en de denkprocessen van kunstenaars 
van nu. Om het publiek goed welkom te 
heten, besteedt Marres veel aandacht 
aan het onthaal van bezoekers en het 
trainen van hosts. Zo biedt Marres een 
ambitieus programma in een intiem huis 
voor kunstenaars én publiek.

Marres heeft in de afgelopen jaren 
bekendheid gekregen met z"n 
immersieve tentoonstellingen. Deze 
tentoonstellingen bestaan uit een enkel 
werk dat Marres vult en de bezoeker 
onderdompelt in een ervaring. Voor 
het maken van deze tentoonstellingen 
wordt aan kunstenaars alle mogel"ke 
artistiek-inhoudel"ke en praktische 
begeleiding geboden om hun visie en 
het huis op elkaar aan te laten sluiten. 
Het huis vormt namel"k niet slechts een 
kader voor het werk, maar maakt er met 
z"n intieme sfeer en verscheidenheid 
aan kamers onderdeel van uit. Tussen 
de uitnodiging en de realisatie van 
de tentoonstelling liggen gemiddeld 

twee jaar van dialoog, voorbereiding 
en bouwen. Elke tentoonstelling geeft 
Marres een nieuwe betekenis en gevoel. 
Het huis kr"gt een nieuwe indeling of 
orde, titelbordjes ontbreken en werken 
strekken zich uit door de kamers van het 
huis van beneden naar boven. De grote 
opdracht en een #ink budget stellen de 
kunstenaars in staat om — weg van 
de markt — te experimenteren met 
schaalvergroting, nieuwe materialen 
en de zeggingskracht van hun werk. B" 
iedere tentoonstelling wordt een cahier 
geproduceerd waarin de procesgang 
van de tentoonstelling met beelden en 
een interview met de kunstenaar(s) 
staat gedocumenteerd.

CORONA

Het jaar 2020 stond in het teken 
van twee belangr"ke gebeurtenissen. 
Enerz"ds kwam het goede nieuws dat 
de drie belangr"kste stakeholders van 
Marres, OCW, de Provincie Limburg en de 
Gemeente Maastricht, hun subsidie voor 
de volgende vier jaar zullen voortzetten. 
De Gemeente Maastricht en Provincie 
Limburg gaven Marres de hoogste 
waardering in jaren. De Raad voor 
Cultuur was kritischer, met name ten 
aanzien van de focus op de zintuigen en 
de uitvoering van de codes. Als gevolg 
hiervan kreeg Marres weliswaar niet de 
gevraagde gelden voor het verstevigen 
van de organisatie en het verbeteren 
van de toegankel"kheid van het gebouw, 
maar wel de benodigde subsidie om 
z"n huidige niveau te behouden en 
een r"k programma voor de nieuwe 
cultuurperiode te starten.

Nog voor Marres hieraan kon beginnen 
vond een tweede meer ingr"pende 
gebeurtenis plaats. Het Covid-19 virus 
legde vanaf maart het maatschappel"ke 
leven voor grote periodes stil. Door 
sluitings maatregelen en lockdowns werd 
de planning van Marres steeds op de 
proef gesteld en moesten tal van activi-
teiten worden uitgesteld of afgelast. 

1.
Bestuursverslag
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Door het reisverbod werd de voortgang 
van be staande projecten en de ont-
wikkeling van nieuwe projecten ernstig 
bemoeil"kt. Enkele tentoonstel lingen 
konden slechts zeer beperkt publiek 
ontvangen. Een ervan moest het zonder 
publiek stellen. Door de vele w"zigingen 
en thuiswerken werd ook de moraal van 
het team erg op de proef gesteld.

Door het gedwongen uitstel van een 
aantal projecten naar 2021, heeft 
Marres een exploitatie overschot. Dit 
overschot wordt meegenomen als 
reserve naar 2021 waar het zal worden 
aangewend om deze projecten, die zich 
in een vergevorderd stadium van voor-
bereiding bevinden, alsnog te realiseren.

Onder deze moeil"ke omstandigheden 
heeft Marres nog relatief veel kunnen  
doen. Het jaar begon met twee succes-
r"ke tentoonstellingen, The Waves, een 
symfonie speciaal gemaakt voor Marres, 
opende net voor het einde van het jaar 
en kreeg fantastische kritieken in de 
media. In maart opende Yes, Please! een 
tentoonstelling over seksuele fantasie, 
die Marres ontwikkelde in samenwerking 
met theatergezelschap de Nieuwe 
Helden. Mede door het onderwerp en het 
mediagenieke karakter van voorman van 
de theatergroep, Lucas de Man, oogstte 
de tentoonstelling veel publiciteit voor-
afgaand aan de opening. Een week na de 
opening moest de tentoonstelling echter 
door corona maatregelen worden  
gesloten. T"dens de lockdown besloot 
Marres de tentoonstelling, die aanvanke-
l"k tot 7 juni zou hebben plaatsgevonden, 
te verlengen tot in augustus, zodat in  
ieder geval een gedeelte van de lief heb-
bers de tentoonstelling konden zien.  
Hiervoor werd het in de zomer geplande 
project Codex Subpartem 2.0 verdaagd 
naar 2021. Om tegemoet te komen aan 
de nieuwe veiligheidseisen van publiek 
en overheid moesten tal van w"zigingen 
worden aangebracht aan Yes, Please!. 
De tentoonstelling, die was gemaakt om 
voyeurisme en aanraking (van de ten-

toonstellingsobjecten) aan te moedigen, 
verloor met de beperkte toegang en de 
no-touch policy een deel van z"n aantrek-
kel"kheid. Toch bleef de belangstelling 
voortduren en werd de tentoonstelling 
ten slotte redel"k goed bezocht. 

T"dens de lockdown werkte Marres 
hard aan een quarantaine pakket om 
bezoekers en Vrienden van Marres 
een online programma te bezorgen. 
Onderdeel van dit programma waren 
de projecten De Onzichtbare Collectie, 
waarin mensen vertellen over hun 
favoriete kunstwerk, en Sounds of 
the Home waarin !lmpjes werden 
opgevraagd over thuisgeluiden. Ook 
werden wandelingen actief aangeboden 
om mensen bezigheden te bieden 
buitenshuis. Voor De Onzichtbare 
Collectie, waarmee Marres een nieuwe 
start maakte na een aanvankel"ke 
samenwerking met Mediamatic, werd 
een database ontwikkeld op de website 
van Marres waar nu 63 kunstverhalen 
te beluisteren z"n. Marres gaf trainingen 
aan interviewers om de verhalen op te 
nemen. Veel studenten, jongeren en 
basisschoolleerlingen van de naschoolse 
opvang hebben audio opnames gemaakt 
waarb" ze een kunstwerk beschr"ven 
aan iemand die het werk niet kan zien. 
Marres werkte in dit project samen met 
de gemeente Maastricht, Kaleidoscoop 
en cultuurmakers@maastricht. Marres 
vond bovendien een nieuwe partner 
in Worm (Rotterdam) en opende het 
gesprek met Bartimeus die de belangen 
van visueel en auditief gehandicapten 
behartigt. De Franse organisatie Art 
Explora nodigde Marres uit om deel te 
nemen aan een pr"svraag voor inclusieve 
cultuurprojecten.

In de lockdown-maanden werd ook 
hard gewerkt om de tentoonstelling 
Kolkata: Run in the Alley te realiseren 
die gepland stond voor september. 
Er werden partners gezocht in 
binnen- en buitenland, fondsen 
aangeschreven en plannen gesmeed 
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met collega-instellingen om een b"zonder 
publieksprogramma te ontwikkelen. In 
juni bleek echter dat de ambassade in 
New Delhi geen visum zou verlenen aan 
de deelnemende Indiase kunstenaars 
om naar Nederland te reizen. Daarmee 
moest te elfder ure ook deze tentoon-
stelling worden verdaagd naar 2021.

De Limburg Biënnale kwam in de 
plaats van Kolkata: Run in the Alley. De 
coronacrisis toonde de noodzaak om 
de lokale omgeving te ondersteunen. 
De Limburg Biënnale beoogde dat te 
doen door een laagdrempelige tentoon-
stelling te z"n voor een breed publiek. 
Marres volgde hierb" het voorbeeld van 
de jaarl"kse Summer Exhibition van de 
Royal Academy in Londen door met een 
open call alle soorten kunstenaars,  
professionals, amateurs en hobbyisten,  
samen te brengen in een feestel"ke 
viering van de kunsten. De tentoonstel-
ling, die met oog op het belang voor 
de regionale kunstsector direct als 
tweejaarl"kse traditie werd ingezet, 
werd ontvangen als nieuwe zuurstof 
voor de kunst. Kunstenaars voelden de 
hernieuwde aandacht voor lokaal talent 
en apprecieerden de relatief hoge fees 
(die door terugdringen van andere kosten 
boven de norm kon worden uitgekeerd) 
en de extra mogel"kheid om hun werk in 
Marres te verkopen. De bezoekers waren 
nieuwsgierig en bl" verrast. De t"dsloten 
aan de hand waarvan z" met een 
maximumaantal van 6 per kwartier de 
tentoonstelling konden bezoeken, waren 
in een mum van t"d uitverkocht. Net 
toen Marres besloot de openingst"den 
te verruimen om meer mensen de kans 
te geven de tentoonstelling te ervaren 
kwamen nieuwe overheidsmaatregelen 
die Marres noopten de tentoonstelling 
tien dagen voor het einde te sluiten. 
Nochtans kan het nieuwe initiatief als 
een succes worden gezien. Marres 
verstevigde met deze impuls de 
verbinding met de regionale cultuur en 
wierf bovendien nieuw publiek voor de 
hedendaagse kunst.

Na deze tweede sluiting besloot Marres 
de tentoonstelling Currents #8 gepland 
voor het einde van het jaar in een veilig 
parcours op te bouwen. Het besluit om 
de tentoonstelling door te laten gaan, 
werd ingegeven door de vele arbeid die 
al was verricht en de onmogel"kheid om 
het project uit te stellen tot een latere 
datum. De jonge curatoren Helena Julian 
en Tim Hollander hadden het voortraject 
van scouting van jonge talenten op de 
academies vr"wel geheel online moeten 
verzorgen. Door de sluiting van de 
academies en het uitstel van afstudeer-
tentoonstellingen werden deelnemers 
uitgenodigd via een open call die via 
studenten en docenten werd verspreid. 
Ook de selectie van de short- en long 
lists gebeurde online. De trainingsdagen 
waarb" de kunstenaars elkaar leerden 
kennen en de presentatiedagen 
waarop ze traditiegetrouw hun werk 
presenteren, moesten worden afgezegd. 
Toch hoopten we met Currents de 
bezoekers een veilige optie te bieden 
om t"dens de kerst van kunst te 
genieten. Nieuwe coronamaatregelen 
maakten deze hoop "del. Door de 
verlenging van de lockdown en Marres’ 
tentoonstellingsverplichtingen voor 2021 
moest de tentoonstelling openen en 
sluiten zonder publiek.

TRAINING THE SENSES

Als gevolg van corona z"n op één na 
alle avondsessies van Training the 
Senses afgelast. In een enkel geval 
moesten performers afzeggen omdat 
het onduidel"k was of ze nog naar hun 
land konden terugreizen. In andere 
gevallen werden de sessies verhinderd 
door het verbod op b"eenkomsten en 
de afwezigheid van de voor de nieuwe 
situatie geschikte ruimtes. De sessie die 
wel doorgang kon vinden, vond plaats in 
september. Coach Maribel Ortega leidde 
een training gew"d aan social distancing. 

Aan het einde van de eerste lockdown 
organiseerde Marres een speciale zomer-
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versie van het Training the Senses pro-
gramma. Het programma bood de deel-
nemers a#eiding van de digitale  wereld 
waartoe velen in het voorjaar  waren 
veroordeeld. Binnen de toegestane 
mogel"k heden werd hen in kleine groepjes 
in de tuin van Marres trainingen gegeven 
met stemoefeningen, bewegingslessen, 
geurwandelingen en poëzievoordrachten.

Omdat de verwachting is dat de 
reisverboden en moeil"kheden met 
ruimtes en publiek nog tot de zomer van 
2021 zullen voortduren, z"n de meeste 
afgelaste sessies verzet naar het najaar 
van 2021. Veel van deze sessies z"n al 
wel voorbereid. Worm (Rotterdam) en iii 
(Den Haag) z"n aangetrokken als vaste 
partners voor de sessies.

EDUCATIE

Marres’ educatieprogramma ging in 
januari 2020 voortvarend van start. 
Een reeks middelbare schoolgroepen 
kwam naar Marres om de tentoonstelling 
The Waves te bezoeken. Daarnaast 
vervolgde Marres z"n educatie traject 
Marres Extended met een enthousiaste 
jongerengroep. B" de tentoonstelling 
Yes, Please! ontwikkelden z" een 
vibe-#uisterbox waarb" ze het begrip 
‘intimiteit’ onderzochten. Marres bood 
dit jaar 30 stageplaatsen aan voor 
leerlingen van middelbare scholen. 
Om aan alle verzoeken van scholen 
te kunnen voldoen, werden freelance 
educatieve begeleiders en een junior 
educatie-assistent aangetrokken. 
KannunikSalden en Sint Clemens 
Stichting zegden toe Marres Extended 
voor de komende drie jaar !nancieel te 
willen ondersteunen. 

Voor het hoger onderw"s coachte 
Marres een premiumteam van v"f stu-
denten van uiteenlopende vakgebieden 
die een vocabulaire voor de zintuigen 
ontwikkelden. Door corona werden z" 
gedwongen om vanuit huis dit program-
ma uit te werken. Ze ontwikkelden een 

database voor geluiden uit de huisel"ke 
omgeving. De universiteit beloonde hen 
met de pr"s voor het meest creatieve 
team. Ook zette Marres het meerjarige 
programma met de opleiding FADE, Fine 
Art en Design in Education, voort. Door 
de pandemie moest dit halverwege 
worden afgelast. Studenten z"n online 
begeleid en hebben voor De Onzichtbare 
Collectie hun kunstverhalen ingesproken. 
Marres maakte plekken vr" voor korte 
(soms online) stages van studenten van 
verschillende disciplines van het hoger 
onderw"s. Marres schreef mee met een 
ambitieus Comenius voorstel van de 
afdeling FASOS (Faculty of Arts and 
Social Sciences) van de Universiteit van 
Maastricht. In dit voorstel wordt een 
structureel onderw"sprogramma be-
schreven waarin studenten de zintuigen 
als instrument leren te gebruiken. 

TALENTONTWIKKELING 

Het project Currents is een euregionaal 
talentontwikkelingsprogramma van 
Marres en Z33 (Hasselt, België). Kroon 
op het programma is een jaarl"ks terug-
kerende tentoonstelling waarin werken 
worden getoond van kunstenaars die net 
z"n afgestudeerd aan kunstacademies 
in Zuid-Nederland, België en Duitsland. 
Voor de samenstelling wordt via een 
open call een jong curatorenteam 
geselecteerd. Het programma, dat ook 
in een trainingsprogramma voor jonge 
curatoren en kunstenaars voorziet, is 
het grootste in z"n soort in Nederland 
en bovendien het enige met een evident 
internationale focus. Marres en Z33 
werken voor Currents nauw samen met 
twaalf kunstacademies in de Euregio 
Zuid-Nederland, België en Noordr"n-
Westfalen en met vaste partners 
zoals Kunstpodium T (Tilburg), FLACC 
(Genk, BE), het Mondriaan Fonds en het 
Stimuleringsfonds voor de Creatieve 
Industrie. Het programma vormde in-
middels al voor meer dan honderd jonge 
kunstenaars een eerste kennismaking 
met de professionele kunstwereld. 
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Currents #7: Birds of a Feather werd, na 
bouwperikelen b" Z33 in 2019, uitgesteld 
tot maart 2020 en kon na de eerste 
lockdown en de verlenging in de zomer 
openen voor publiek. De opening van 
Currents #8:  And Me, Streams of You 
viel samen met de tweede lockdown.

Vanwege de toenemende ontschotting 
en de aandacht voor performance 
in het programma had Marres de 
ambitie uitgesproken om meer 
aandacht te besteden aan jong 
talent in dans en theater. Een eerste 
performanceweekend stond gepland in 
november 2020 en een tweede in begin 
februari 2021. Het eerste weekend, 
gepland samen met fashionclash, is 
komen te vervallen. Naar het zich nu laat 
aanzien zal ook het tweede weekend 
moeten worden uitgesteld. Fashionclash 
heeft wel een !lm gemaakt in Marres die 
dient voor hun tot februari uitgestelde 
performancefestival.

OVERIGE ACTIVITEITEN

De Covid-19 crisis dwong culturele 
instellingen om het grootste deel 
van de projecten op de gezamenl"ke 
jaaragenda af te lasten. Marres kon nog 
wel opdracht geven aan de kunstenaar 
Wessel Verr"t die een Trojaans paard 
maakte waarmee h" een aantal 
carnaval performances verzorgde. In 
het vroege voorjaar lastte Marres de 
part" af die traditiegetrouw met het 
Student Hotel t"dens de Tefaf wordt 
georganiseerd. Direct daarna besloot 
het Museumnachtbestuur de ieder 
jaar zo succesr"ke Museumnacht te 
verzetten naar oktober en tenslotte 
naar het najaar van 2021. Ook de 
opening van het culturele seizoen 
in september werd afgelast. Ook 
moest Marres aan veel makers van 
de Mafad en de Toneelacademie die 
in andere jaren een kleine productie 
in tuin of huis komen doen dit jaar 
nee verkopen. Groepsevenementen, 
vriendenb"eenkomsten, teamuitjes en 

buurtborrels moesten allemaal worden 
uitgesteld tot betere t"den. 

Marres verzorgde samen met 
Kaleidoscoop het programma Boost 
Your Talent t"dens de herfstvakantie 
voor jongeren afkomstig uit 
verschillende AZC’s in samenwerking 
met Marres Extended. Behalve met 
Kaleidscoop, werkte Marres ook dit jaar 
structureel samen met Stichting de 
Vrol"kheid ten behoeve van doelgroepen 
die relatief ver van het culturele aanbod 
afstaan. Marres Educatie ontwikkelde 
een educatief programma voor het 
jaarl"kse festival Rondje Cultuur dat 
helaas moest worden afgelast. Wel 
is met andere culturele partners een 
nieuwe kunstroute door de stad voor 
jongeren in de vorm van k"kw"zers 
ontwikkeld. Voor L’Art Pour Elkaar, 
het verhalenvertelfestival (voorheen: 
Kunsttour) werd een pilot van het project 
De Onzichtbare Collectie in het "shuis 
van Marres getoond.

PUBLIEK EN PROFIEL

In 2020 heeft Marres 13.688 bezoekers 
(in 2019: 17.708) ontvangen, deels in 
huis, deels online en een derde deel 
b" projecten op locatie. 1.305 hiervan 
waren leerlingen van het voortgezet 
onderw"s, 247 leerlingen in het primair 
onderw"s en ruim 340 studenten uit het 
hoger onderw"s. 

ALGEMEEN

De pandemie drukte dan een groot 
stempel op het publieksbereik van 2020, 
zowel in aantallen als in samenstelling 
van de bezoekersgroepen. Waar Yes, 
Please! nog gericht was op een jonge, 
landel"ke en internationale doelgroep, 
lag b" de Limburg Biënnale de nadruk 
op lokale en regionale kunstenaars 
en bezoekers. Doordat grote 
reisbewegingen werden ontmoedigd, 
is er gekozen voor een regionale focus. 
Tegel"k werd hierdoor een online 
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zichtbaarheid en aanwezigheid van 
Marres extra belangr"k. De toename 
van groepsbezoek in 2019, zowel 
door groei van schoolbezoeken als in 
activiteiten speci!ek georganiseerd 
voor groepen, hoopte Marres in 2020 
door te kunnen zetten. Uiteraard was 
dit door de maatregelen tegen corona 
zeer lastig. Dit zorgde er ook voor dat 
minder dagjesmensen en toeristen 
bereikt werden dan in andere jaren. Toch 
kon Marres digitaal ruim 800 leerlingen 
bereiken in een online programma. 

ONLINE AANWEZIGHEID

Marres’ online aanwezigheid was in 2020 
door de gedeeltel"ke sluiting van extra 
belang. De groei die de online kanalen 
hebben doorgemaakt, onderstreept 
dit. Op 31 december had Facebook een 
volgeraantal van 7500 (een groei van 
5% ten opzichte van 2019) en Instagram 
3400 (een groei van 44% ten opzichte 
van 2019). Dit toont aan dat met name 
Instagram een belangr"k middel is om 
met onze doelgroep in contact te komen.  
De jongerenafdeling van Marres, Marres 
Extended (zie: educatie) heeft een eigen 
Instagram-account, waar de groep z"n 
eigen ervaringen en perspectieven deelt.
De website ontving in 2020 87.094 
unieke bezoekers. In 2020 werd een 
vernieuwde website, die beter op de 
nieuwe doelgroepen en huisst"l aansluit, 
opgeleverd. T"dens de eerste lockdown 
in het voorjaar creëerde Marres een 
quarantaine-pagina waar een online 
cultuuraanbod is samengesteld, met 
onder andere De Onzichtbare Collectie, 
om zo onze achterban te kunnen bl"ven 
bereiken en prikkelen.

T"dens De Limburg Biënnale is er door 
middel van social media-advertenties 
#ink ingezet op een groot online bereik. 
Daardoor z"n ruim 25.500 mensen met 
de tentoonstelling in aanraking gekomen.

PUBLIEKSONDERZOEK

Op basis van mondelinge vragen in de 
receptie en een digitaal afgenomen 
enquête na a#oop aan het bezoek, 
verzamelt Marres informatie over de 
bezoekers. Het werken met een digitaal 
reserveringssysteem met t"dsloten 
vanaf de heropening in juni na de eerste 
lockdown, bood extra mogel"kheden 
om de bezoekers te bereiken. Er is een 
servicemail ingesteld waarb" het publiek 
vooraf een mail ontvangt met informatie 
over Marres en de tentoonstelling en de 
getroffen maatregelen. Ook achteraf 
ontvangen de bezoekers een mail waarin 
gevraagd wordt een enquête in te 
vullen en ons te volgen via nieuwsbrief 
en social media. Deze directe aanpak 
werkte zeer goed en resulteerde in veel 
enquêtereacties en extra volgers. Door 
corona kon echter geen gevolg worden 
gegeven aan het onderzoek.

NIEUW PUBLIEK 

In 2020 werd het beleid dat in 2019 werd 
ingezet om publieksverbreding te berei-
ken voortgezet. Het team dacht in een 
reeks brainstorms na over inclusiviteit, 
het aantrekken van nieuw publiek en de 
wegen daarnaartoe. Naar aanleiding van 
de Limburg Biënnale, wiens publiek voor 
65% nieuw was voor Marres, organi-
seerde Marres samen met Voordekunst 
een nieuwe Vriendencampagne die 50 
nieuwe vrienden opleverde. Voor De 
Onzichtbare Collectie werd een reeks 
nieuwe interviewers van uiteenlopende 
achtergronden aangetrokken. Ook 
is contact gezocht met vertegen-
woordigers van de LHBTQ+ gemeen-
schap en diversiteitsexperts om te k"ken 
hoe we het Marres programma meer 
inclusief kunnen maken.

Marres’ doelstellingen sluiten aan b" uit-
gangspunt 2 van het Collegeprogramma 
2019-2023: Vernieuwend Verbinden 
van de Provincie Limburg. Marres onder-
schr"ft het streven naar een inclusieve, 
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open en participatieve samenleving 
en zet zich in voor een breed publiek, 
waarin de diversiteit van de Limburgse 
populatie wordt weerspiegeld en extra 
aandacht is voor kwetsbare groepen. 
Marres ondertekende het Charter 
Diversiteit, waarmee het aangeeft 
zich bewust en actief in te zetten om 
diversiteit en inclusie op de werkvloer te 
bevorderen. Deze samenwerking werd 
in 2020 voortgezet in de vorm van het 
opstellen van een concreet Plan van 
Aanpak met een duidel"ke doelstelling 
die gedurende het jaar werd uitgewerkt, 
voor zover corona dat toeliet. Deze 
doelstelling heeft als resultaat een meer 
inclusief personeels- en vr"willigers-
bestand. We werkten hierb" nauw samen 
met het Diversiteit Platform Limburg die 
naar aanleiding van de vraag van Marres 
een nieuwe vacature database oprichtte 
waar alle charterondertekenaars  
vacatures kunnen delen en werk-
zoekenden direct kunnen solliciteren. Met 
hun medewerking werd aan het einde 
van het jaar een nieuwe baliemedewer-
ker aangetrokken.

Participatie en inclusie vormen een vast 
agendapunt op de wekel"kse team -
agenda van Marres. Hierin wordt bespro-
ken welke programma’s kunnen worden 
georganiseerd en ook hoe slimme 
samenwerkingsverbanden kunnen wor-
den aangegaan om nieuwe be zoekers 
binnen te halen en — misschien wel 
belangr"ker — hen onderdeel te maken 
van het sociale weefsel waarin Marres 
functioneert. Het artistieke programma 
van Marres zoekt steeds verschillende 
perspectieven, die in het afgelopen jaar 
vooral tot uiting kwamen in het diverse 
(z" het voor klein publiek beschikbare) 
zomerprogramma, de Limburg Biënnale 
en educatieve programma’s. Door 
corona was het dit jaar moeil"ker om 
publieksactiviteiten te organiseren voor 
mensen die niet zo gemakkel"k b" Marres 
naar binnen wandelen. De educatie 
afdeling kon echter nog wel een aantal 
zaken realiseren. Zo kon Marres samen 

met Kumulus nog het programma Boost 
Your Talent voor vmbo- scholieren uit 
uiteenlopende milieus verzorgen. Behalve 
met Kumulus werkt Marres ook structu-
reel samen met Stichting de Vrol"kheid, 
Kaleidoscoop, AZC Maastricht, VAZOM 
(Vr"e Academie Parkstad) en Stichting 
met je Hart ten behoeve van doel-
groepen die relatief ver van het culturele 
aanbod afstaan.

ONDERNEMERSCHAP EN 
RELATIEBEHEER 

Door Covid-19 zette Marres z"n inter-
nationale activiteiten noodgedwongen 
op een laag pitje. Door de Limburg 
Biënnale werd wel het netwerk in de 
regio uitgebreid. Marres werkte in 
2020 samen met (in Limburg) onder 
andere de Van Eyckacademie, 
het Bonnefantenmuseum, de 
Muziekgieter", Stichting de Vrol"kheid, 
de Toneelacademie, FASHIONCLASH, 
Kumulus en de Universiteit Maastricht. 
Buiten Limburg werd gewerkt met onder 
meer Z33, Worm, en iii. 

Marres wierf in het afgelopen jaar 
extra gelden van de nieuwe vrienden, 
merchandise, particuliere sponsoring, 
pacht van Marres Kitchen en lokale en 
nationale fondsen, zoals (lokaal) De Sint 
Clemens Stichting en Stichting Kanunnik 
Salden/Nieuwenhof en (nationaal) 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
Mondriaanfonds en Fonds21.

In het afgelopen jaar heeft Marres een 
nieuw betalingssysteem ingevoerd 
voor de vrienden. Daarb" z"n veel 
slapende leden verw"derd. T"dens de 
Limburg Biënnale heeft Marres een 
wervingsactie georganiseerd samen 
met Stichting Voordekunst om nieuwe 
vrienden te werven. Deze actie heeft 52 
nieuwe vrienden opgeleverd. Het aantal 
vrienden staat nu opnieuw op 150.

Het nieuwe samenwerkingsverband 
tussen alle Maastrichtse professionele 
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cultuurinstellingen werd dit jaar met 
instemming van de leden gew"zigd van 
de vereniging KOM in de stichting UIT 
(voorlopige naam). Er werd begonnen 
met een structureel overleg met de 
gemeente. Ook diende de stichting een 
nieuw plan in voor de opening van het 
culturele seizoen. Het plan werd niet 
gehonoreerd door de gemeente, die 
kampt met ernstige tekorten.

HET PAND EN RESTAURANT  
VAN MARRES 

Door de coronacrisis en de daaruit 
voortvloeiende onzekerheid over 
mogel"ke fondsenwerving voor een 
verbouwing besloten Marres en de 
stichting Elisabeth Strouven in gezamen-
l"k overleg de beoogde overdracht 
van het pand van de Gemeente naar 
Strouven af te lasten. Marres gaf wel 
de architect Marieke Kums opdracht 
om een voorlo pige schets met 
haalbaarheidsonderzoek te maken voor 
een bescheiden uitbreiding van het pand 
die het mogel"k maakt om de groei van 
scholenbezoek beter te begeleiden en 
de bovenverdieping voor mindervaliden 
toegankel"k te maken. Ook werden 
hierover ver kennende gesprekken met 
de afdeling vastgoed en monumenten 
van de Gemeente gevoerd.

Door de gedwongen sluiting en het 
onzekere perspectief voor Marres 
Kitchen is besloten de inning van de 
pacht uit te stellen tot de heropening 
van het restaurant.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Stichting Marres (hierna: Marres) heeft in 
2020 een positief exploitatieresultaat 
gerealiseerd van $ 149.215 ten opzichte 
van een negatief exploitatieresultaat 
in 2019 van $ 948. De totale baten be-
dragen $ 1.140.402 (2019: $ 1.053.978). 
De toename in de baten is voornamel"k 
toe te schr"ven aan de ontvangen 
aanvullende b"drage van het Ministerie 

van OCW voor Covid-19 ter hoogte van 
$ 80.200. Zoals is voorgeschreven in 
de Regeling aanvullende ondersteuning 
culturele en creatieve sector Covid-19 
dient de b"drage verantwoord te worden 
in de baten en b" het niet besteden 
van de b"drage dient deze middels 
de resultaatbestemming opgenomen 
te worden in een bestemmingsfonds. 
Marres heeft de b"drage volledig 
opgenomen in het bestemmingsfonds 
OCW Covid-19. De b"drage zal in 2021 
worden aangewend voor het uitvoeren 
van uitgestelde tentoonstellingen. 
Marres verwacht bovendien dat 
bezoeken aan z"n tentoonstellingen 
slechts vertraagd weer op gang 
zullen komen en dat er derhalve extra 
kosten dienen te worden gemaakt. Het 
positieve exploitatieresultaat versterkt 
de !nanciële positie. Er is in het verleden 
een beperkte buffer opgebouwd 
voor het opvangen van eventuele 
tegenvallers in de bedr"fsvoering. Door 
het positieve exploitatieresultaat 2020 
is de algemene reserve alsmede de 
liquiditeitspositie van de rechtspersoon 
verbeterd. Deze reserve wordt gebruikt 
de uitvoering van de uitgestelde 
tentoonstellingen alsnog te realiseren.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 heeft 
de overheid gedurende 2020 diverse 
lockdown-maatregelen afgekondigd. 
Dit heeft ertoe geleid dat diverse 
tentoonstellingen geen doorgang hebben 
kunnen vinden voor Marres. Financieel 
gezien is dit zichtbaar in een afname van 
de totale lasten, die in 2020 $ 990.250 
bedragen (2019: $ 1.053.978).

De beheerlasten materieel van 
$ 200.998 (2019: $ 204.729) tonen 
geen b"zondere !nanciële afw"king ten 
opzichte van 2019. De beheerlasten 
personeel van $ 405.125 (2019: 
$ 383.995) laten een toename zien 
van de personeelskosten wegens een 
(beperkte) toename van het aantal FTE 
alsmede door reguliere salarisst"gingen.
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De activiteitenlasten materieel van 
$ 256.891 (2019: 322.067) tonen een 
duidel"ke afname en worden verklaard 
door het uitstel van een aantal tentoon-
stellingen als gevolg van de Covid-19 
maatregelen. Dit komt tot uitdrukking in 
lagere verbl"fkosten, drukwerk, adver-
tenties en overige publiciteitskosten. 
De inrichtingsmaterialen tonen wel 
een toename vanwege de kosten voor 
de relatief dure tentoonstelling Yes, 
Please! De activiteitenlasten personeel 
van $ 127.236 (2019: 143.418) tonen 
eveneens een afname vanwege het 
uitstel een aantal tentoonstellingen. Dit 
bl"kt vooral uit lagere honoraria voor 
kunstenaars en overige medewerkers-
kosten. De honoraria voor gastcuratoren 
laten een toename zien en hebben vooral 
betrekking op de samenwerking met een 
reeks curatoren voor de tentoonstelling 
Limburg Biënnale. 

BELEID B% TEGENVALLENDE 
INKOMSTEN 

Marres’ prakt"k bergt een aantal 
!nanciële risico’s. Tentoonstellingen 
kunnen minder inkomsten genereren dan 
begroot, omdat b"voorbeeld bezoekers-
aantallen tegenvallen of fondsen minder 
b"dragen. Ook z"n er soms tegenvallers 
met zieke medewerkers, gebreken aan 
het huis of andere onverwachte kosten, 
waarvoor Marres weinig reserves heeft. 
Marres gaat hier op twee manieren mee 
om. De meest kostbare tentoonstellingen 
worden aan het begin van het jaar ge-
pland om zo eventuele tegenvallers later 
in het jaar te kunnen opvangen. Voorts 
bevat elke tentoonstellingsbegroting 
posten die geschrapt of toegevoegd 
kunnen worden, mocht de jaarbegroting 
dat verlangen c.q. mogel"k maken. 

In dit jaar was het nodig om steeds goed 
zicht te houden op wat moest worden 
afgelast, welke kosten desondanks 
moesten worden gemaakt en met welke 
kosten in een later stadium rekening 
gehouden moest worden. Door de door 

sluiting en maatregelen veroorzaakte 
tegenvallende bezoekersinkomsten en 
het niet innen van één kwartaal aan 
pachtgelden, waren de inkomsten van 
Marres #ink lager dan begroot. Door een 
eenmalige subsidie van OCW kon het huis 
toch activiteiten ontwikkelen. Daarnaast 
bood OCW Marres de mogel"kheid om 
een deel van de subsidie mee te nemen 
om te besteden aan de projecten die z"n 
uitgesteld tot 2021. 

RAAD VAN TOEZICHT EN 
DIRECTEUR

Marres heeft een Raad van Toezicht en 
een met het dagel"ks bestuur belaste 
directeur-bestuurder. De directeur-be-
stuurder legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht over de artistieke, 
organisatorische en !nanciële gang van 
zaken. H" is benoemd voor onbepaalde 
t"d. De Raad van Toezicht heeft zich 
gecommitteerd aan de Code Cultural 
Governance. De Raad vergaderde in 
2020 v"f keer. Net als voorgaande jaren 
organiseerde de Raad een zelfevaluatie 
alsook een evaluerend gesprek met de 
directeur. Deze zelfevaluatie is vanwege 
de corona maatregelen uiteindel"k ver-
schoven naar 2021. Nelleke Barning trad 
in juni toe als nieuw lid van de Raad van 
Toezicht en werd in oktober benoemd tot 
nieuwe voorzitter. De voormalig voorzit-
ter Ronald Philippart en vice-voorzitter 
Rob Stevens namen afscheid.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestond in 2020 
uit: Ronald Philippart (voorzitter tot 1 
oktober), Nelleke Barning (voorzitter, 
vanaf 1 oktober), Rob Stevens (vice-
voorzitter tot 1 januari), Noor van Putte, 
Roberto Lanckohr, Laurie Cluitmans, 
Hans Bongartz, Arsine Nazarian. 

Hoofd- en nevenfuncties leden van de 
Raad van Toezicht van Marres in 2020 
waren:
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Ronald Philippart (Voorzitter) 
• President van het gerechtshof 

’s-Hertogenbosch
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de klachtencommissie 

van het MUMC

Nelleke Barning (Voorzitter)
• DSM, Vice President Global 

Communications & External Affairs 
Nutrition

Geen nevenfuncties

Rob Stevens (Vice-voorzitter)
Nevenfuncties: 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Philharmonie Zuidnederland
• Vicevoorzitter Raad van 

Commissarissen Wonen Zuid, 
Roermond (woningcorporatie) tot 1 juli 
2020. 

• Voorzitter Raad van Advies Stichting 
Het Limburgs Landschap

Noor van Putte
• Eigenaar 100% Noor
Geen nevenfuncties

Roberto Lanckohr
• ING Adviseur Zakelijk Maastricht - 

Sittard

Nevenfuncties:
• Voorzitter RVT Stichting Derma Zuid 

BV
• Voorzitter Stichting Golf & Humor 

Foundation
• Bestuurder Stichting Administratie 

Kantoor Nicole Nulens

Laurie Cluitmans
• Conservator Hedendaagse Kunst bij 

het Centraal Museum
• Freelance criticus
Nevenfuncties:
• Adviseur Reflectiegroep van 

Middelheimmuseum in Antwerpen
• Lid  Adviescommissie Beeldende 

Kunst in de Openbare Ruimte 
Gemeente Utrecht

Hans Bongartz
• Managing Director bij LichtBlick SE
Nevenfuncties:  
• Lid Raad van Commissarissen 

Greenchoice

Arsine Nazarian
• Projectadviseur Oranje Fonds
• Adviseur Art Utrecht

ROOSTER VAN AAN-/AFTREDEN

Naam M/V Functie Datum van 
aantreden

Einde eerste 
term"n

Einde tweede 
term"n

Ronald Philippart M 1958 Voorzitter 01-10-12 01-10-16 01-10-20
Rob Stevens M 1952 Vicevoorzitter 21-12-12 21-12-16 21-12-20
Noor van Putte V 1965 Lid 01-06-15 01-06-19 01-06-23
Roberto Lanckohr M 1969 Lid 01-06-16 01-06-20 01-06-24
Laurie Cluitmans V 1984 Lid 01-01-17 01-01-21 01-01-25
Hans Bongartz M 1968 Lid 01-10-17 01-10-21 01-10-25
Arsine Nazarian V 1979 Lid 13-03-19 13-03-23 13-03-27
Nelleke Barning V 1969 Voorzitter 01-04-20 01-04-24 01-04-28
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PRESTATIE NORMEN 

Marres heeft dit jaar niet aan de pres-
tatie normen van het ministerie kunnen 
voldoen. Marres voldeed wel aan z"n 
geplande hoeveelheid tentoonstellingen, 
maar door alle afgelastingen van 
activi teiten en zeer beperkte publieks-
toegankel"k heid waren de bezoekers-
c"fers van Marres fors lager dan begroot.  
Daar staat tegenover dat Marres 
z"n bezoekersaantal online !ks zag 
vermeerderen.

CODES

Marres volgt de regels van de Code 
Cultural Governance en past de acht 
principes toe. Dit komt b"voorbeeld tot 
uiting in de w"ze waarop de stichting 
z"n verschillende verantwoordel"kheden 
heeft vormgegeven. De directeur 
heeft eens per kwartaal vergadering 
met de Raad van Toezicht, er is 
een directiestatuut, en zowel het 
functioneren van de directeur als de RvT 
worden geëvalueerd. Contactmomenten 
tussen directeur en staf z"n regelmatig 
en volgen een vast stramien. Er is 
een wekel"kse teamvergadering 
en er z"n wekel"kse bila’s. Ook is er 
iedere twee maanden een brainstorm 
waarin allerhande zaken geagendeerd 
kunnen worden door team of directeur. 
Voorbeelden van onderwerpen z"n: 
(omgaan met) werkdruk; (on) gewenst 
gedrag; communicatie tussen teamleden; 
taakverdeling en samenwerking. 

Marres volgt de richtl"nen voor de 
bezoldiging van kunstenaars van het 
Mondriaanfonds en Fair Pay (met als 
onderlegger de richtl"n voor presentatie 
instellingen van De Zaak Nu) ten aanzien 
van de salariëring van staf, zzp-ers en 
stagiaires).

Marres past de acht principes toe en 
beschouwt het als een belangr"k onder-
deel deze constant te re-evalueren. Zo 
is de code culturele diversiteit (die in het 

hoofdstuk publiek wordt toegelicht) een 
bl"vend aandachtspunt en worden er op 
het gebied van de 4 P’s  steeds stappen 
gemaakt. Ook voert de directeur perio-
diek gesprekken met twee leden van de 
Raad van Toezicht over het volgen van 
de codes, waarb" nieuwe inzichten wor-
den gedeeld en ook eventuele knelpunten 
worden besproken. Naar aanleiding van 
de eerste twee gesprekken, over de 
samenwerking tussen directeur de Raad 
van Toezicht en Fair Pay werd gecon-
stateerd dat de Raad van Toezicht een 
relatief zware adviesrol heeft omdat het 
kleine team van Marres extra expertise 
behoeft, b"voorbeeld op het gebied 
van !nanciën. Maar dat betekent ook 
dat de onderlinge verhouding tussen 
de directeur en de RvT steeds in de 
gaten moet worden gehouden. Ook werd 
geconstateerd dat er eigenl"k geen 
protocol is voor een verschil van inzicht 
tussen directeur en Raad. Dit punt wordt 
meegenomen in de zelfevaluatie van de 
Raad onder begeleiding van een externe 
deskundige die in de zomer van 2021 zal 
plaatsvinden. 

Als aandachtspunten werden o.a. 
benoemd: 
• De verdeling van vaste contracten en 

zzp arbeid. De vaste taken in Marres 
worden uitgevoerd door medewerkers 
met vaste contracten, de losse taken, 
zoals opbouw en vormgeving van 
communicatie uitingen, door zzp-ers. 
Op dit moment wordt deze verdeling 
als logisch ervaren. 

• Het scherp houden van het zicht op 
de werkdruk en eventuele overuren 
van medewerkers, het ontstaan van 
stress die ontstaat bij conflicten met 
lastige kunstenaars of bezoekers. Dit 
is een vast thema op de agenda van 
de brainstorms.

• Loonhuis Marres: de directeur wil 
een meer transparant en rationeel 
systeem hiervoor en vraagt een 
expert om hem hierin van advies te 
voorzien.
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BESLUIT

De Raad van Toezicht is tevreden met 
de w"ze waarop Marres de uitdagingen 
waarvoor het zich in de Covid-19 crisis 
gesteld zag, tegemoet trad. De stichting 
heeft slim ingespeeld op de lockdown 
door een uitgebreid online programma 
aan te bieden, vervolgens heeft het zich 
wendbaar getoond door een Training 
the Senses zomerprogramma te 
organiseren en zich voor het najaar te 
committeren aan een laagdrempelige 
Limburg Biënnale. Met deze nieuwe 
traditie richt Marres zich op kunstenaars 
in de regio en een regionaal publiek en 
bindt het zo het belangr"ke Maastrichtse 
middenveld aan zich. De Raad is 
tevens gelukkig over het team dat zich 
ondanks alle tegenvallers en frustraties 
over verloren inspanningen #exibel en 
positief op heeft gesteld om zo de 
tentoonstellingen die wel doorgingen 
zo goed mogel"k neer te zetten en het 
publiek dat wel kon komen zo goed 
mogel"k te bedienen.

In het verslag van 2019 werd 2020 
beschouwd als een pilot voor een 
ambitieuze verdieping en uitbreiding 
van Marres. Na het advies van de 
Raad voor Cultuur en de ervaring van 
een jaar van corona, zal Marres zich 
moeten herbezinnen op z"n programma 
en mogel"kheden binnen een nieuwe 
werkel"kheid die zich naar verwachting 
pas aan het einde van het voorjaar 
van 2021 zal ontvouwen. De Raad van 
Toezicht heeft het volste vertrouwen 
dat Marres een weg zal vinden om zich 
te kunnen richten op z"n kerntaken: het 
begeleiden van jonge kunstenaars en 
curatoren in hun talentontwikkeling, 
het openen van nieuwe vergezichten 
voor kunst- en museumprofessionals, 
het creëren van nieuw discours, het 
faciliteren van nieuwe richtingen in het 
werk van kunstenaars, het scheppen 
van een internationale omgeving en 
netwerk voor Nederlandse kunstenaars 
en professionals en wat hierin 

verdisconteerd ligt en misschien wel het 
allerbelangr"kste: het mogel"k maken 
van de productie van kunst. 

De ondersteuning door het Ministerie 
van OCW, de gemeente Maastricht en de 
Provincie Limburg is daarb" essentieel, 
niet alleen voor Marres’ eigen toekomst, 
maar ook voor het gevarieerde aanbod 
van de internationale hedendaagse 
kunst in Nederland. 

 Valent"n Byvanck
 Directeur-bestuurder
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2.
Overzicht tentoonstellingen  

en activiteiten 2020

15-11-2019 t/m 02-02-2020  The Waves
09-01           Nieuwjaarsborrel Culturele instellingen Maastricht
11-01 t/m 28-11        Marres Extended- social media training
15-11-6           Amadeus Lyceum- TTS op school 
17-01 t/m 14-02       Sint Maartenscollege-Kulo 
22-01           IBBO    
23-01           JVE- rondleiding cultuurcoach  
23/24/29-01        Bonnefantencollege-CKV muziek 
12-02 t/m 01-05       Universiteit-premium studenten 
23-02 t/m 24-02       Carnaval- Wessel Verr"t   
04-03           Teamuitje vr"willigers Athos   
06-03           Sponsordiner Yes Please! 1 
07-03           Booklaunch Yes Please!-boekhandel Dominicanen
07-03           Opening Yes Please!
08-03 t/m 09-08      Yes Please!     
10/11-03          Porta Mosana-onderw"s anders dag 
13-03           Sponsordiner Yes Please! 2
14-03 – 01-06        lockdown: Marres gesloten
12-04           Museumnacht afgelast
21-05 – 02-08        Currents #7: Birds of a Feather
30-06 t/m 07-07       Trainingen onzichtbare collectie   
14-07 t/m 06-08       Zomerprogramma workshops 
18-08           Zomerborrel vr"willigers   
26-08           Summerschool TAATO-Jessica Capra 
05/06-09         Opening Limburg Biënnale
05-09 t/m 15-11       Limburg Biënnale
23-09           Training the Senses-social distancing TTS
29-09           SLA-performance Simone Schuffelen 
17-10 t/m 12-11        Limburg Biënnale special sessions afgelast
20/22-10          Boost Your Talent  
21-10           Training the Senses-catching your eye TTS afgelast
22/23-10          Currents #8 trainingsdagen afgelast
07-11            Extended & young of!ce afgelast
15-11 – 25-11         Performance programma Limburg Biënnale afgelast
15-11-2020 t/m 09-02-2021  Lockdown: Marres gesloten
25-11           Training the Senses-operation mango TTS afgelast
28-11           Opnames Fashionclash   
16-12           Opening Currents #8 afgelast
17-12-2020 t/m 31-01-2021    Currents #8: And Me, Streams of You
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3.

Tentoonstellingen Marres

Geïnspireerd door de roman The Waves 
van Virginia Woolf, maakte de Noorse 
componist Espen Sommer Eide een 
gel"knamig ruimtel"k muziekalbum voor 
Marres. In het voorafgaande jaar aan 
de opening van The Waves, tussen de 
lopende tentoonstellingen door, werd 
in de verschillende ruimtes van het huis 
van Marres opgetreden door Espen 
Sommer Eide, zanger Mari Kvien Brunvoll 
en tubaspeler Martin Taxt. Jochem 
Vanden Ecker werd uitgenodigd om het 
gehele proces te documenteren. De 
muziekstukken voerden de bezoekers 
kamer voor kamer door het gebouw, 
de schaduwen van de optredens 
volgend, waarb" de geschiedenis van de 
desbetreffende ruimten voelbaar werd 
gemaakt in een reeks overlappende 
lagen, verw"zend naar de stemmen in de 
roman van Woolf. 

De tentoonstelling kreeg lovende 
recensies in onder andere De Volkskrant, 
Metropolis M en Mister Motley.  
The Waves werd eveneens uitgebracht 
op vinyl en internationaal beluisterd  
op Spotify.

PUBLIEKSPROGRAMMA

Op 14 november 2019 verzorgden Espen 
Sommer Eide, Mari Kvien Brunvoll en 
Martin Taxt een sessie van Training the 
Senses. Voor deze gelegenheid werd een 
speciale podcast gemaakt.

GEGEVENS

Titel: The Waves
Data: 15 november 2019 – 2 februari 
2020
Curator: Valent"n Byvanck
Kunstenaars: Espen Sommer Eide (NO), 
Martin Taxt (NO), Mari Kvien Brunvoll 
(NO), Jochem Vanden Ecker (BE)
Publicatie: cahier, met een interview met 
Espen Sommer Eide

Gra!sche vormgeving cahier en alle 
uitingen: Ayumi Higuchi 
Fotogra!e cahier: Jochem Vanden Ecker
Fotogra!e tentoonstelling: Gert-Jan van 
Roo"
LP: SOFA Music (met een boekje door 
Jochem Vanden Ecker)
Nieuwe werken: 1 (+ album)
Partners: SOFA Music
Extra inkomsten: Fonds 21, het BankGiro 
Loter" Fonds, het Mondriaan Fonds, Arts 
Council Norway, Norwegian Society of 
Composers, Bergen Municipality, Bergen 
Centre for Electronic Arts en SOFA 
Music
Bezoekersaantal (vanaf 1 januari 2020): 
813 

1.
The Waves

15 november 2019 — 2 februari 2020
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TENTOONSTELLING

Marres en Stichting Nieuwe Helden 
presenteerden in het voorjaar van 2020 
Yes, Please!, een tentoonstelling over 
erotische fantasieën. De tentoonstelling 
wilde een tegenwicht bieden aan de niet-
a#atende maatschappel"ke aandacht 
voor seks via porno en dating apps en zo 
ruimte scheppen voor de relatie tussen 
verbeelding en seksualiteit. 

Stichting Nieuwe Helden reisde met een 
als geluidsstudio ingerichte caravan 
(genaamd Bolleke) langs een reeks 
festivals om Nederlanders en Vlamingen 
te interviewen over hun erotische 
fantasieën. Bezoekers van Yes, Please! 
maakten kennis met deze meer dan 300 
interviews op audio en op schrift in een 
aantal droomachtige ruimtes ingericht 
met onder andere een gigantische roze 
baarmoeder, sluiers van schaamte, 
vibrerende hoogpolige tap"ten en kinky 
voorwerpen in een keuken. 

Yes, Please! behaalde lovende recensies 
en publicaties in De Volkskrant, 
Metropolis M en L1.

CORONA

Vlak na de opening van Yes, Please! op 
8 maart moest de tentoonstelling op 14 
maart weer worden gesloten. Omdat 
Marres pas vanaf 1 juni weer open 
mocht, werd Yes, Please! die oorspron-
kel"k gepland stond tot 7 juni, verlengd 
tot en met 9 augustus. Deze heropening 
in het coronat"dperk gaf de tentoonstel-
ling echter ook een hernieuwde relevan-
tie: in een samenleving van quarantaine 
en het houden van 1,5 meter afstand, 
kregen de thematieken van intimiteit en 
persoonl"k contact een extra laag.

Publieksprogramma en trainingen
De live interviews moesten door de 

maatregelen tegen corona helaas 
worden geannuleerd, maar de 
tentoonstelling werd wel meegenomen 
in acht zintuigentrainingen rondom het 
lichaam, stem en poëzie in de tuin van 
Marres tussen 14 juli en 7 augustus. In 
diezelfde periode organiseerde Marres 
ook acht prikkelende familieworkshops 
met zintuigl"ke speurtochten door de 
tentoonstelling Yes, Please!. 

PUBLICATIE

B" de tentoonstelling Yes, Please! bood 
Marres de gel"knamige publicatie aan, 
geschreven door Lucas De Man en 
Mariëlle de Goede, met illustraties van 
Atelier Cambre. Aan de hand van thema-
tische categorieën toont het boek een 
r"k scala aan verrassend openhartige, 
originele en soms zelfs ontroerende ver-
halen. B"na v"ftig jaar na Diepe Gronden, 
het baanbrekende boek over erotische 
fantasieën van Nancy Friday, brengt 
de publicatie Yes, Please! het grootste 
onderzoek naar erotische fantasieën in 
Nederland en Vlaanderen ooit. 

GEGEVENS

Curatoren: Stichting Nieuwe Helden en 
Valent"n Byvanck
Kunstenaars: Pascal Leboucq 
(vormgeving tentoonstelling), Marc 
Alberto (geluidskunstenaar), Lucas De 
Man (dramaturgie).  
Publicatie: Yes, Please! geschreven door 
Lucas De Man en Mariëlle de Goede, met 
illustraties van Atelier Cambre.
Fotogra!e: Gert-Jan van Roo"
Partners: Stichting Nieuwe Helden, 
DeBuren, Fonds Podiumkunsten
Nieuwe werken: 10
Extra inkomsten: Prins Bernhard 
Cultuurfonds
Bezoekersaantal: 2.275 bezoekers

2.
Yes, Please!

8 maart 2020 — 9 augustus 2020
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TENTOONSTELLING

De opening van Currents #7 werd in 
2019 door bouwperikelen uitgesteld 
tot het voorjaar van 2020 en na de 
lockdown verlengd tot begin augustus. 
De curatoren schreven het volgende 
tekstje b" de tentoonstelling. ‘De 
Franse criticus en !losoof Jacques 
Derrida beschr"ft het archief in z"n ‘Mal 
d’Archives‘ (1995) als een entiteit die 
opslorpt, beschermt, verhult maar ook 
onthult wat ons verbindt. Afwisselend 
hunkeren we naar of vrezen we de 
overvloed aan informatie die ons 
dagel"ks bereikt. In het oog van die  
visuele en tekstuele storm l"kt het 
fysieke, mentale of digitale archief 
een rustpunt te vormen. Zo ook voor 
de kunstenaars die hun verzameling 
van beelden, symbolen en verhalen 
testen in het licht van die massacultuur. 
Dit gemeenschappel"k onderzoek 
brengt hun werk samen. Of zoals het 
Engelstalige spreekwoord luidt: Birds of 
a feather #ock together, oftewel, soort 
zoekt soort.’

GEGEVENS

Curatoren: Melanie Deboutte & Louis-
Philippe Van Eeckhoutte
Kunstenaars: Israel Aten (US), Myrthe 
Baptist (BE), Justine Court (FR), Jonathan 
De Maeyer (BE), Jonas Dehnen (DE), 
Leroy Meyer (BE) en Naama Roth (IL).
Publicatie: Cahier
Fotogra!e: Kristof Vrancken
Partners: Z33, FLACC, Grensverleggers 
en de Nederlandse Ambassade in België
Nieuwe werken: 4
Bezoekersaantal: 4243

3.
Currents #7: Birds of a Feather

21 mei 2020  — 2 augustus 2020 
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TENTOONSTELLING

Van 5 september tot 15 november 2020 
startte Marres een nieuwe traditie: de 
eerste Limburg Biënnale vond plaats, 
die ruim 250 kunstwerken toonde van 
meer dan 150 kunstenaars uit Limburg 
en omgeving. De tentoonstelling bracht 
alle soorten kunstenaars b" elkaar in een 
feestel"ke viering van de kunsten. Zo 
toonde ook Marres een breed palet: van 
beeldhouwwerk tot dansperformance, 
van textielinstallatie tot videokunst, 
van studerende professional tot 
gepensioneerde amateurkunstenaar, 
van 7 tot 87 jaar en van Cobra schilder" 
tot Bauhaus tekening.

In juli 2020 nodigde Marres door middel 
van een open call makers uit Limburg en 
omgeving uit om maximaal drie werken in 
te zenden. Een jury van 12 professionele 
kunstenaars maakte een selectie uit de 
ruim 1100 ingezonden kunstwerken. Z" 
richtten vervolgens elk een eigen kamer 
b" Marres in met hun selectie en toonden 
ook eigen werk. Daarnaast hadden de 
kunstenaars ook een troefkaart die ze 
mochten spelen: ze mochten elk een 
kunstenaar uitnodigen om een bestaand 
werk in te sturen. 

De juryleden-curatoren waren: Joan 
van Barneveld, Sidi El Karchi, Hadassah 
Emmerich, Vera Gulikers, Esther Janssen, 
Charlotte Lagro, Chaim van Luit, Keetje 
Mans, Mike Moonen, Tanja Ritterbex, 
Marta Volkova en Slava Shevelenko.

De Volkskrant, De Limburger, L1 en RTV 
Maastricht besteedden aandacht aan 
De Limburg Biënnale.

CORONA

Marres speelde al jaren met het idee om 
een traditie à la de Summer Exhibition 
van de Royal Academy in Londen ook in 

Limburg te starten. In het voorjaar van 
2020 moest op het laatste moment 
een tentoonstelling door corona worden 
geannuleerd en verplaatst naar 2021. 
Het ondersteunen van lokaal talent 
en de mede door corona herleefde 
aandacht voor een terugkeer naar de 
regio, vormden de aanleiding om de 
Limburg Biënnale te realiseren.

Twee maanden na de opening op 5 en 
6 september, kwam er door de tweede 
coronagolf in het najaar een vroegt"dig 
einde aan de Limburg Biënnale. Op 4  
november in plaats van 15 november 
sloot Marres de deuren en miste 
daardoor 10 tentoonstellingsdagen. 
Ook is door de coronamaatregelen het 
publieksprogramma rondom de tentoon-
stelling komen te vervallen.

PUBLIEKSPROGRAMMA

Dansers en choreografen Marika 
Meoli en Joost Vrouenraets zonden 
hun performance In presence of an 
embracement in als kunstwerk voor de 
Limburg Biënnale. Deze unieke korte 
dansvoorstelling zou op vier avonden 
in oktober en november na sluitingst"d 
van de tentoonstelling uitgevoerd 
worden in één van de kamers in Marres. 
Voorafgaand aan elke performance 
stonden twee exclusieve rondleidingen 
van juryleden-curatoren in hun eigen 
kamer gepland. Door de dest"ds al 
aangescherpte maatregelen voor het 
organiseren van activiteiten, heeft 
Marres de exclusieve rondleidingen 
geschrapt. Meoli en Vrouenraets hebben 
aangegeven op een later moment, 
wanneer er binnen de maatregelen 
meer ruimte is voor het organiseren van 
activiteiten, alsnog deze performance te 
willen doen.

4.
Limburg Biënnale

5 september 2020 — 15 november 2020
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GEGEVENS

Curatoren: Joan van Barneveld, Sidi 
El Karchi, Hadassah Emmerich, Vera 
Gulikers, Esther Janssen, Charlotte 
Lagro, Chaim van Luit, Keetje Mans, Mike 
Moonen, Tanja Ritterbex, Marta Volkova 
en Slava Shevelenko
Kunstenaars: José Aerts, Julie Arphi, 
Olivier Arts, Sara Bachour, Stefanie 
De Bakker, Felix Baumsteiger, Gert van 
Beek, Akkie de Beer, Elise Berenstein, 
Suzanne Berkers, Joris Bochman, Hetty 
van Boekhout, Marianne van der Bolt, 
Ronald van den Boogaard, Jorden 
Boulet, Dirk Bours, Servé Braeken, 
Rina van den Brandt, Paddy de Bru"n, 
Anne Büscher, Joep Caenen, Mak 
Camps, Aga Cela, Hannelore Celen, 
Bryan Claessen, Mattanja Coehoorn, 
Pierre Coric, Roxanne Crals, Anne 
Linde Dejong, Les Deux Garcons, Cas 
Dingelstad, Talla Dirkzwager, Chantal 
Le Doux, Birgitta van Drie, Jeroen Du"f, 
Kaya Erdinc, Anneke Eussen, Jeroen 
Evertz, Ton Eyssen, Marjo Frische, Cathy 
Ganty, Truus Gelissen, Lena George, 
Moniek Gerrits, Eva Geutjes, Grapevine, 
Franck Gribling, Kim Gromoll, Norbert 
Grunschel, Joost van Haaften, Dirk den 
Haan, Annelies Habers, Femke Habets, 
Debora De Haes, Marte Hameleers, Joke 
Hansen, Johan Helder, Jolanda Helwig, 
Eugene Hennekens, Michel van Henten, 
Petra Herzog, Milous Heunks, Fran 
Hoebergen, Birgit Horsting, Wouter Huis, 
Anke Huntjens, Roger Huskens, Jeroen 
Jaenen, Willem Janssen, Mark Janssen, 
Tonnie Jongen, Joséphine Kaeppelin, 
Tineke Kambier, Eleni Kamma, Corina 
Karstenberg, Willem van Kempen, Laura 
Knipsael, Weronika Kocewiak, Brecht 
Koelman, Marie Claire Krell, Hannah 
Kuhlmann, Luuk Kuipers, Ton Laeven, 
Peter Lahaye, Amber Lalieu, Miyeon 
Lee, Pascale Leenders, Catharina van 
Leeuwen, Susan Leurs, Lino Lithium, 
LosDQ, Maurits Losse, Ien Lucas, 
Linda Maissan, Marika Meoli, Marjon 
Merckelbach, Jochem Mestriner, Robbie 
van Mierlo, Astrid Mingels, Ray Moon, 

Remy Neumann, Kyra N"skens, Guusje 
van Noorden, Sylvie van Oosterhout, 
Anoek Oosterme"er, Desiree Palmen, 
Benyamin Perry, Marco Plinio Júnior, 
Dorine van der Ploeg, Branko Popovic, 
Han Rameckers, Jack Reubsaet, Helmie 
van de Riet, Roos Roberts, Johanna 
Roderburg, Astrid Rubie, Limmy Scheres, 
Sylvia Schols, Zoë Schoonbrood, Yvonne 
Schroeten, Simone Schuffelen, Rachel 
Simons – De Bie, Krista Smulders, Saskia 
Spitz, Risja Steeghs, Felix Stelten, 
Bram Tackenberg, Fienke Teeken, 
André Terlingen, Willy Th"s, Rebecca 
Treur, Michiel Ubels, Torsten Uerlings, 
Vanacruz, Tejo Verstappen, Aline 
Verstraten, Marianne Vestering, Ebba 
Vispad, Lukas Vonk, Marjan Vos, Joost 
Vrouenraets, Rob Walter, Bas de Weerd, 
Peter van Wegberg, Ron We"tjens, John 
Weilacher, Jan Willms, Bas de Wit, Mickey 
Yang, Pippilotta Yerna, Marielle Yogi, 
Quinn Zeljak, Julia Zeltserman.
Publicatie: cahier en catalogus met 
quotes en korte biogra!eën van de 12 
curatoren
Gra!sche vormgeving cahier en uitingen: 
Ayumi Higuchi
Fotogra!e Gert Jan van Roo" en Rob van 
Hoorn
Video: 6 vlogs over deelnemende 
kunstenaars door Lieke van der Vegt en 
Marthe Koning
Extra inkomsten: Fonds21
Bezoekersaantal: 3.614
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TENTOONSTELLING

De jaarl"kse groepstentoonstelling 
Currents, georganiseerd door Marres 
en Z33, toonde werk van recent 
afgestudeerde kunstenaars van 
academies in Zuid-Nederland, België 
en Duitsland. Deze achtste editie, 
gecureerd door Helena Julian en Tm 
Hollander, bracht 14 jonge kunstenaars 
samen in een netwerk van verhalen, 
ervaringen en posities. Variërend in 
vorm, van installatie tot textiel en 
van video tot performance, vloeien in 
de verschillende kamers van Marres 
de kunstwerken in elkaar over. Het 
gebruikel"ke r"ke publieksprogramma en 
de trainingen moesten worden afgelast. 
Wel gaf Jessica Capra nog online haar 
presentatietrainingen. Marres heeft 
!lmportretten met alle deelnemers en de 
curatoren gemaakt, alsook een !lmische 
doorloop van de tentoonstelling. Mr 
Motley, Metropolis M, Tubelight en Hart 
schreven reviews.

CORONA

Op 17 december 2020 zou Currents 
openen. Helaas werd twee dagen 
daar  voor een nieuwe lockdown aange-
kondigd, in eerste instantie tot en met 
19 januari. Deze is in januari nog eens 
met drie weken verlengd, waardoor de 
loopt"d van Currents voorb" was. Met 
oog op de andere ten toon stellings-
verplichtingen van Marres was een ver -
lenging na de tweede week van februari 
(het nu beoogde einde van de lockdown) 
niet mogel"k en dat betekende dat deze 
tentoonstelling helaas weer is afgebro-
ken, voordat Marres open kon gaan. 

GEGEVENS

Curatoren: Helena Julian en Tim Hollander
Kunstenaars: Manon Clement (LUCA, 
Gent), Günbike Erdemir (KASK, Gent), 

Puck Kroon (St Joost, Breda), María 
Morales Arango (LUCA, Brussel), 
Anthony Ngoya (La Cambre, Brussel), 
Hilde Onis (KASK, Gent), Marios Pavlou 
(Kunsthochschule für Medien, Keulen), 
Hannah Sakai & Maria Smit (Werkplaats 
Typogra!e, Arnhem), Wilf Speller & Nilz 
Källgren (Dutch Art Institute, Arnhem), 
Daniel Vorthuys (ArtEZ, Arnhem), Eugen 
Wist (Städelschule, Frankfurt), Karen 
Zimmermann (Kunsthochschule für 
Medien, Keulen).
Publicatie: Cahier met teksten over de 
kunstenaars en een voorwoord van de 
curatoren
Gra!sche vormgeving cahier en uitingen: 
Hannah Sakai & Maria Smit
Fotogra!e: Gert Jan van Roo"
Film: 12 korte !lms over de kunstenaars 
en de curatoren door Marthe Koning en 
Lieke van der Vegt.
Partners: Z33
Nieuwe werken: 5
Bezoekersaantal: 13 (curatoren en 
vertegenwoordigers van de media). 

5.
Currents #8: And You, Streams of Me
17 december 2020 — 31 januari 2021
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4.

Publieksprogramma
DE ONZICHTBARE COLLECTIE

Het programma De Onzichtbare 
Collectie kreeg door de pandemie een 
boost. Er is een database ontwikkeld 
op de website van Marres waar nu 63 
kunstverhalen te beluisteren z"n. Marres 
gaf trainingen om zo interviewers op 
te leiden kunst- en cultuurverhalen op 
te nemen. Veel studenten, jongeren en 
basisschoolleerlingen van de naschoolse 
opvang hebben audio opnames gemaakt 
waarb" ze een kunstwerk vanuit de 
waarneming omschr"ven aan iemand die 
het werk niet kan zien. Het programma 
De Onzichtbare Collectie biedt een 
goede invalshoek om de vaardigheden 
luisteren, verbeelden en beschr"ven te 
trainen en zo kunst- en cultuurverhalen 
tussen mensen uit te wisselen. In 2021 
zoekt Marres hierb" de samenwerking 
met de gemeente Maastricht, 
Kaleidoscoop en cultuurmakers@
maastricht. 

Voor dit programma werd Marres 
gevraagd een pr"saanvraag in te dienen 
b" de Europese organisatie ArtExplora. 

TRAINING THE SENSES

Het huis Marres biedt een gevarieerd 
programma gew"d aan de zintuigen, 
waarmee het een brug slaat tussen de 
kunsten en de alledaagse werkel"kheid. 
Daarmee beoogt Marres het veld 
van de kunsten open te stellen voor 
uiteenlopende artistieke prakt"ken 
en daarvoor steeds nieuw publiek te 
winnen. De artistieke ervaring wordt 
hierb" gepaard aan alternatieve vormen 
van kennisverwerving, waarin de eigen 
waarneming en lichaamskennis een 
belangr"ke rol spelen. Met deze focus 
beweegt Marres zich op het grensvlak 
van kunst, wetenschap en samenleving. 
De interdisciplinaire benadering biedt 
bovendien alternatieve perspectieven 
voor een samenleving die zich in dit 
digitale t"dperk richt op beeld en 
verstand, waarb" de kennis — die 

vergaard wordt door het lichaam zelf — 
grotendeels buitenspel bl"ft.

Als onderdeel van z"n zintuigen-
programma organiseerde Marres in 
2020 voor het v"fde jaar op r" een 
reeks maandel"kse sessies getiteld 
Training the Senses. Het doel hierb" 
is om werkel"ke ervaring over te 
dragen. Marres organiseert daartoe 
met wetenschappers, dichters, artsen, 
beeldend kunstenaars, parfumeurs, 
koks, musici en publiek een gezamenl"ke 
scripted improvisation. Het publiek 
kr"gt een actieve rol op de avonden en 
bepaalt steeds mede de w"ze waarop 
de avonden verlopen.

De reeks die aanvankel"k in het voorjaar 
zou plaatsvinden is door corona na het 
najaar verplaatst. De reeks is verkort 
naar drie Engelstalige workshops 
waar met het inhoudel"ke thema werd 
ingespeeld op het ‘nieuwe normaal’ 
met een training over social distancing. 
Helaas moest Marres na deze eerste 
workshop de twee volgende door 
strengere maatregelen annuleren. Deze 
worden naar een nieuwe, nog nader te 
bepalen datum in 2021 verplaatst. In 
deze korte reeks is de samenwerking 
gezocht met poppenspelers, medici, 
theatermakers en kunstenaars.

Het in 2019 begonnen podcastprogram-
ma kreeg als het gevolg van de nieuwe 
maatregelen in 2020 geen vervolg.

SESSIES 2020

• 23/09/2020: Social distancing, met 
Suze Milius en Maribel Ortega

• 21/10/2020: Catching your Eye, met 
Rachel Warr and Will Houstoun — 
Geannuleerd, vindt plaats in 2021

• 25/11/2020: Operation Mango, met 
Anna Harris, Kaisu Koski en Bart 
Schrier — Geannuleerd, vindt plaats in 
2021
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5.

Overige Activiteiten
De Covid-19 crisis dwong culturele 
instellingen om het grootste deel 
van de projecten op de gezamenl"ke 
jaaragenda af te lasten. Marres kon nog 
wel opdracht geven aan de kunstenaar 
Wessel Verr"t die een Trojaans paard 
maakte waarmee h" een aantal 
carnaval performances verzorgde. In 
het vroege voorjaar lastte Marres de 
part" af die we traditiegetrouw met 
het Student Hotel t"dens de Tefaf 
organiseren. Direct daarna besloot 
het Museumnachtbestuur de ieder 
jaar zo succesr"ke Museumnacht 
te verzetten naar oktober en 
tenslotte naar het najaar van 2021. 
De opening van het culturele seizoen 
in september werd afgelast. Ook 
moest Marres aan veel makers van 
de Mafad en de Toneelacademie die 
in andere jaren een kleine productie 
in tuin of huis komen doen dit jaar 
nee verkopen. Groepsevenementen, 
vriendenb"eenkomsten, teamuitjes en 
buurtborrels moesten allemaal worden 
uitgesteld tot betere t"den. 

Marres verzorgde samen met 
Kaleidoscoop het programma Boost 
Your Talent t"dens de herfstvakantie 
voor jongeren afkomstig uit 
verschillende AZC’s. Dit was in 
samenwerking met Marres Extended. 
Behalve met Kaleidscoop werkte Marres 
ook dit jaar structureel samen met 
Stichting de Vrol"kheid ten behoeve 
van doelgroepen die relatief ver van 
het culturele aanbod afstaan. Marres 
Educatie ontwikkelde een educatief 
programma voor het jaarl"kse festival 
Rondje Cultuur dat helaas moest worden 
afgelast. Wel is met andere culturele 
partners een nieuwe kunstroute door 
de stad voor jongeren ontwikkeld, in 
de vorm van k"kw"zers. Voor L’Art 
Pour Elkaar, het verhalenvertelfestival 
(voorheen: Kunsttour) werd een pilot van 
het project De Onzichtbare Collectie in 
het "shuis van Marres getoond.

Zomer in Marres
30 juni t/m 9 augustus

Net als voorgaande jaren organiseerde 
Marres weer enkele activiteiten in de 
tuin. De hele zomer door werden er pick-
nicks gehouden met mandjes van Marres, 
waarin behalve een lichte lunch ook 
zintuigentrainingen werden aangeboden 
met stemoefeningen, bewegingslessen, 
geurwandelen en poëzie voordragen. 
Ook konden de bezoekers deelnemen 
aan een prikkelende familieworkshop 
in de tentoonstelling Yes, Please! en 
de spannende luisterkamer voor De 
Onzichtbare Collectie, die te vinden was 
in het hiervoor speciaal ingerichte "shuis 
van Marres.
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6.

Educatie
Marres’ educatieprogramma ging in 
januari 2020 voortvarend van start. 
Zoals ieder jaar ontving Marres een 
reeks schoolklassen b" een regulier 
tentoonstellingsbezoek met zintuigl"ke 
experimenten, begeleid door kunst-
professionals. Daarnaast bood Marres 
jongeren de kans om een eigen onder-
zoek te starten via de jongerengroep 
Marres Extended en werden er stages 
en curriculumprogramma’s op maat 
gemaakt. De educatieafdeling heeft 
daarnaast het project De Onzichtbare 
Collectie verder uitgewerkt. 

Om aan alle verzoeken van scholen te 
kunnen voldoen, groeide het free lance-
educatieteam met drie zzp’ers die op 
projectbasis de educatieactiviteiten 
begeleiden. Ook is er voor één dag in de 
week een junior educatiemedewerker 
aangetrokken die structurele onder-
steuning biedt. Helaas geldt ook voor 
educatie dat door de maatregelen tegen 
corona vanaf maart veel programma’s 
vroegt"dig moesten stoppen. 

MARRES EXTENDED  
(PEER EDUCATION)

De jongerenafdeling van Marres, 
Marres Extended, is ondanks de 
quarantaineperiode van start kunnen 
gaan. B" de tentoonstelling Yes, Please! 
ontwikkelden de deelnemende jongeren 
een vibe-#uisterbox waarb" ze het 
begrip ‘intimiteit’ onderzochten. B" de 
Limburg Biënnale en Currents #8 or-
ganiseerde Marres Extended een eigen 
evenement waarb" (mis)communicatie 
het uitgangpunt was. Marres Extended 
wordt de komende drie jaar !nancieel 
ondersteund door KannunikSalden en 
Sint Clemens Stichting.

PRIMAIR EN VOORTGEZET 
ONDERW%S

Marres maakte in samenwerking 
met docenten en scholen een reeks 
interdisciplinaire programma’s die 

aansloten op het nieuwe landel"ke 
curriculum. Een voorbeeld is het 
programma KULO (Kunst op Locatie) 
waarb" kleine groepjes leerlingen 
een aantal keer naar een culturele 
instelling komen, in dit geval Marres, 
om een praktische ckv-opdracht uit 
te werken. Marres werd ook gevraagd 
om een zintuigentraining te verzorgen 
voor het vak Mens en Natuur op het 
Amadeus Lyceum te Vleuten, Utrecht. 
Deze activiteiten z"n verwerkt in 
een verslag op het educatieblog van 
Marres. Ook ontwikkelden leerlingen zelf 
programma’s in het inmiddels beproefde 
concept peer education. Dit educatieve 
programma van Marres is inmiddels 
zover gegroeid dat het een aantal eigen 
werkw"zen en programma’s voortbracht 
die nu als voorbeeld dienen voor scholen. 

STAGES

Marres ontving dit jaar maar liefst 30 
stagiaires van middelbare scholen. Dit 
waren leerlingen van de internationale 
school, Vr"e school, IBBO en Stella 
Maris College, AZC Heerlen, Academie 
Hasselt en de mbo-school Vista College. 
Daarnaast begeleidde Marres een half 
jaar een stagiaire van de HKU.

UNIVERSITEIT,  
HOGESCHOOL EN MBO

Een premiumteam van v"f studenten 
onderzocht vier maanden lang de 
mogel"kheden voor een vocabulaire 
van symbolen voor de zintuigen. Door 
corona werden z" gedwongen om vanuit 
huis dit programma uit te werken. Hun 
project zette aan om geluiden van huis 
te onderzoeken. Z" werden beloond met 
de pr"s voor het meest creatieve team.

Marres zette het meerjarige programma 
met de opleiding FADE, Fine Art en 
Design in Education voort. Omdat de  
coronamaatregelen dit programma 
deels onmogel"k maakten, werden 
studenten online begeleid en ingezet 
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voor De Onzichtbare Collectie. Marres 
schreef samen met de afdeling FASOS 
(Faculty of Arts and Social Sciences) 
van de Universiteit van Maastricht  
aan een Comenius voorstel dat zich  
richt op de ontwikkeling van een struc-
tu reel onderw"sprogramma waarb" 
studenten de zintuigen als instrument 
leren te gebruiken. 

ZOMERPROGRAMMA

T"dens de zomer heeft het educatie-
team van Marres een zomerprogramma 
in de tuin opgezet. Daarb" werden 
door professionals zintuigentrainingen 
aangeboden met stemoefeningen, 
bewegingslessen, geurwandelingen en 
poëzie voordragen.

EDUCATIEPARTNERS

IBBO (ik ben bewust onderw"s), Sint-
Maartens College, Bernard Lievegoed 
School, Bonnefanten College, AZC 
Maastricht, Porta Mosana College, 
Stella Maris College, Graaf Huyn 
College, Broekland College, VMBO 
school Maastricht, Amadeus Lyceum, 
Sophianum College, United World 
College, Montessorischool binnenstad, 
BS Benjamin, Vista MBO dansopleiding, 
Artez N"megen, MAFAD, FADE, 
MAMDT, Van Eyckacademie, Maastricht 
University, HKU, Stichting de Vrol"kheid, 
Kumulus/Kaleidoscoop,  cultuurmakers@
maastricht, Bonnefantenmuseum, 
Alicebourg (BE), Atlas College (BE), 
VAZOM (vr"e Academie parkstad).

EDUCATIE TEAM 2020

Junior educatiemedewerker: Nadine 
Massen
Marres Extended begeleider: Jop Delhe"
Professionals: Hanneke van Dongen, 
Dagmar van Werch, Kiki Goossens, Gina 
Silinquini, Yanniek Nacken
Stagiaire HKU: Liza Alzer
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7.

Publiek & Inclusie
ALGEMEEN

De pandemie drukte een groot stempel 
op het publieksbereik van 2020, zowel 
in aantallen als in samenstelling van 
de bezoekersgroepen. Waar Yes, 
Please! nog gericht was op een jonge, 
landel"ke en internationale doelgroep, 
lag b" de Limburg Biënnale de nadruk 
op lokale en regionale kunstenaars 
en bezoekers. Doordat grote 
reisbewegingen werden ontmoedigd, 
is er gekozen voor een regionale focus. 
Tegel"k werd hierdoor een online 
zichtbaarheid en aanwezigheid van 
Marres extra belangr"k. De toename 
van groepsbezoek in 2019, zowel 
door groei van schoolbezoeken als in 
activiteiten speci!ek georganiseerd 
voor groepen, hoopte Marres in 2020 
door te kunnen zetten. Uiteraard was 
dit door de maatregelen tegen corona 
zeer lastig. Dit zorgde er ook voor dat 
minder dagjesmensen en toeristen 
bereikt werden dan in andere jaren. Toch 
kon Marres digitaal ruim 800 leerlingen 
bereiken in een online programma. 

ONLINE AANWEZIGHEID

Marres’ online aanwezigheid was in 2020 
door de gedeeltel"ke sluiting van extra 
belang. De groei die de online kanalen 
hebben doorgemaakt onderstreept 
dit. Op 31 december had Facebook een 
volgeraantal van 7500 (een groei  
van 5% ten opzichte van 2019) en 
Instagram 3400 (een groei van 44% ten 
opzichte van 2019). Dit toont aan dat 
dat met name Instagram een belangr"k 
middel is om met onze doelgroep in 
contact te komen. 

De jongerenafdeling van Marres, Marres 
Extended (zie: educatie) heeft een eigen 
Instagram-account, waar de groep z"n 
eigen ervaringen en perspectieven deelt

De website ontving in 2020 87.094 
unieke bezoekers. In 2020 werd een 
vernieuwde website, die beter op de 

nieuwe doelgroepen en huisst"l aansluit 
opgeleverd. T"dens de eerste lockdown 
in het voorjaar creëerde Marres een 
quarantaine-pagina waar een online 
cultuuraanbod is samengesteld, met 
onder andere De Onzichtbare Collectie, 
om zo onze achterban te kunnen bl"ven 
bereiken en prikkelen.

T"dens De Limburg Biënnale is er door 
middel van social media advertenties 
#ink ingezet op een groot online bereik. 
Daardoor z"n ruim 25.500 mensen met 
de tentoonstelling in aanraking gekomen.

PUBLIEKSONDERZOEK

Op basis van mondelinge vragen in de 
receptie en een digitaal afgenomen 
enquête na a#oop aan het bezoek, 
verzamelt Marres informatie over de 
bezoekers. Het werken met een digitaal 
reserveringssysteem met t"dsloten 
vanaf de heropening in juni na de eerste 
lockdown, bood extra mogel"kheden 
om de bezoekers te bereiken. Er is een 
servicemail ingesteld waarb" het publiek 
vooraf een mail ontvangt met informatie 
over Marres en de tentoonstelling en de 
getroffen maatregelen. Ook achteraf 
ontvangen de bezoekers een mail waarin 
gevraagd wordt een enquête in te 
vullen en ons te volgen via nieuwsbrief 
en social media. Deze directe aanpak 
werkte zeer goed en resulteerde in veel 
enquêtereacties en extra volgers. Door 
corona kon echter geen gevolg worden 
gegeven aan het onderzoek.

NIEUW PUBLIEK 

In 2020 werd het beleid dat in 2019 
werd ingezet om publieksverbreding 
te bereiken voortgezet. Het team 
dacht in een reeks brainstorms na over 
inclusiviteit, het aantrekken van nieuw 
publiek en de wegen daarnaartoe. 
Naar aanleiding van de Limburg 
Biënnale, wiens publiek voor 65% 
nieuw was voor Marres, organiseerde 
Marres samen met Voordekunst een 
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nieuwe Vriendencampagne die 50 
nieuwe vrienden opleverde. Voor De 
Onzichtbare Collectie werd een reeks 
nieuwe interviewers van uiteenlopende 
achtergronden aangetrokken. 
Ook is contact gezocht met 
vertegenwoordigers van de LHBTQ+ 
gemeenschap en diversiteitsexperts om 
te k"ken hoe we het Marres programma 
meer inclusief kunnen maken.

De educatieafdeling van Marres 
speelde een belangr"ke rol in het 
participatieprogramma van Marres. 
Hierb" werd de samenwerking met 
Kaleidoscoop, Kunst uit het Vuistje, 
Boost Your Talent en AZC Maastricht, 
Cultuurmakers@maastricht en VAZOM 
(Vr"e Academie Parkstad) opgezocht. 
Daarnaast heeft Marres de vr"willigers 
van Stichting met je Hart een training 
aangeboden om met hun doelgroep 
stamtafelgesprekken te voeren over 
kunst en cultuur. Ook z"n er gesprekken 
gaande om met Bartimeus, het landel"ke 
expertisecentrum voor blinden en 
slechtzienden, samen te werken.

PROMOTIE TENTOONSTELLINGEN 
EN ACTIVITEITEN

De uiteenlopende aard van tentoonstel-
lingen stimuleerde Marres om dit jaar z"n 
vaste publiciteitsmiddelen, ingezet om 
beeldende kunstprofessionals en lokaal 
publiek te werven, af te wisselen met 
aandacht voor media die andere doel-
groepen bedienen. Tot de eerste groep 
horen b"voorbeeld Metropolis M, Frieze, 
E-Flux, Week In Week Uit, en Movie 
Aachen. Maar ook de #yerrondes waarin 
horecagelegenheden, cultuurinstellingen, 
scholen en instanties in Maastricht wer-
den voorzien van tentoonstellings#yers. 

Per tentoonstelling werd ook steeds 
onderzocht welke media en/of 
platformen het beste aansloten op 
nieuwe doelgroepen. Zo werd voor The 
Waves werd ingezet op de experimentele 
en elektronische muziekliefhebber, met 

advertenties in The Wire en Gonzo 
Circus. Voor Yes, Please! werd onder 
andere geadverteerd in de VPRO gids, 
De Groene Amsterdammer en lokaal via 
Week in Week uit om een breed publiek 
te werven. Ook z"n er postercampagnes 
ingezet in Maastricht, Eindhoven en 
Amsterdam. De Limburg Biënnale 
werd voornamel"k lokaal en provinciaal 
aangeprezen via online advertenties op 
Facebook en Instagram, in combinatie 
met een grote belangstelling van 
regionale radio en tv. 

ONLINE AGENDA’S

De tentoonstellingen en activiteiten  
van Marres worden allemaal toegevoegd 
aan een reeks lokale en regionale online 
agenda’s: Uittips Limburg, Visit  
Zuid-Limburg, Week in week uit, 
Maastricht uitagenda, Eropuit in Limburg 
en Thuis in Maastricht. Op die manier 
bereiken we zowel bewoners in de 
omgeving als toeristen.
 
Daarnaast deed Marres in 2020 weer 
mee aan de Kruidvat museum weken, 
dat als doelstelling heeft om een breed 
publiek te motiveren een museum te 
bezoeken.  Deze actie werd breed 
uitgemeten door Kruidvat in hun huis-
aan-huis folder (oplage 6,4 miljoen), 
radiocommercials, in hun 900 winkels en 
natuurl"k via de website, waar Marres 
een eigen pagina had waar de Limburg 
Biënnale werd uitgelicht.

NIEUWE HUISST%L

De in 2019 nieuw ontworpen huisst"l is 
in 2020 verder geïmplementeerd op 
alle uitingen. Deze is doorgevoerd in alle 
corporate huisst"lmiddelen.

ONDERNEMERSCHAP EN 
RELATIEBEHEER 

Door Covid-19 zette Marres z"n inter-
nationale activiteiten noodgedwongen 
op een laag pitje. Door de Limburg 
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Biënnale werd wel het netwerk in 
de regio uitgebreid. Marres werkte 
in 2020 samen met (in Limburg) 
onder andere de Van Eyckacademie, 
het Bonnefantenmuseum, de 
Muziekgieter", Stichting de Vrol"kheid, 
de Toneelacademie, FASHIONCLASH, 
Kumulus en de Universiteit Maastricht. 
Buiten Limburg werd gewerkt met onder 
meer Z33, Worm, en iii. 

Marres wierf in het afgelopen jaar 
extra gelden van de nieuwe vrienden, 
merchandise, particuliere sponsoring, 
pacht van Marres Kitchen en lokale en 
nationale fondsen, zoals (lokaal) De Sint 
Clemens Stichting en Stichting Kanunnik 
Salden/Nieuwenhof en (nationaal) 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
Mondriaanfonds en Fonds21.

Met een campagne in samenwerking 
met Voordekunst in het najaar, heeft 
Marres de huidige Vriendenkring kunnen 
uitbreiden met 50 nieuwe leden. Hiervoor 
heeft Marres de populaire Limburg 
Biënnale als aanleiding genomen. De 
totale groep van Vrienden bestaat 
uit mensen uit het maatschappel"ke 
middenveld — universiteit, horeca, 
professionals. Deze actie heeft 52 
nieuwe vrienden opgeleverd. Door 
het gel"kt"dig invoeren van een nieuw 
betalingssysteem z"n veel slapende 
leden verw"derd. Het aantal vrienden 
staat daarom op gel"ke hoogte als vorig 
jaar: 150.

Het nieuwe samenwerkingsverband 
tussen alle Maastrichtse professionele 
cultuurinstellingen werd dit jaar met 
instemming van de leden gew"zigd van 
de vereniging KOM in de stichting UIT 
(voorlopige naam). Er werd begonnen 
met een structureel overleg met de 
gemeente. Ook diende de stichting een 
nieuw plan in voor de opening van het 
culturele seizoen. Het plan werd niet 
gehonoreerd door de gemeente, die 
kampt met ernstige tekorten.
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8.

Prestatieoverzicht
Planning 2020 Realisatie 2020

PUBLIEKSFUNCTIE – tentoonstellingen
a.  tentoonstelling

b.  tentoonstelling in coproductie

c.  in eigen huis
d. op andere locatie binnenland
e. op andere in het buitenland
Totaal aantal tentoon  -
stellingen en activiteiten

4 tentoonstellingen
12 activiteiten

1*

4
0
1

5

4 tentoonstellingen
8 activiteiten  

1*

4
0
1

5

PUBLIEKSFUNCTIE – bezoekers
a.  aantal bezoekers in Limburg
b.  aantal bezoekers in de rest van 

Nederland
c.  aantal bezoekers in het buitenland
Totaal aantal bezoekers

d.  aantal gratis bezoeken
e.  aantal betalende bezoeken

Totaal aantal bezoekers

aantal bezoeken website
unieke bezoekers

17.500
0

0
17.500

7.500
10.000

17.500

300.000
100.000

9.445*
0

4.243
13.688

3.463
10.225***

13.688

311.170
87.094****

EDUCATIE
a.  aantal educatieve activiteiten

waarvan po
waarvan vo
waarvan mbo/ho

b.  aantal deelnemers educatieve 
activiteiten 

waarvan po
waarvan vo
waarvan mbo/ho

c.  openbare activiteiten
deelnemers openbare activiteiten

25 
0
25
0

2800

300
1.500
1.000

20
45

20*****
5
12
3

1.892

247
1.305
340

15******
3.855
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TOELICHTING:

*
De tentoonstelling Currents #7 stond gepland 
voor 2019 maar moest worden uitgesteld door 
bouwperikelen b" de venue Z33 (Hasselt, BE). 

**
Bezoekers binnenland is gedeeltel"k op basis van een 
schatting (carnaval 1500 & nieuwjaarsborrel 300)

*** 
B" de betalende bezoekers worden opgeteld: 
schoolklassen, studenten en andere groepen die 
als niet betalende bezoekers op de kassa worden 
aangeslagen omdat ze op basis van factuur of web-
order betalen en bezoekers van Currents #7 in Z33 
waarvoor Marres een coproductie vergoeding kr"gt. 

**** 
Website statistieken op basis van Google Analytics 
waren beschikbaar van april tot en met december. 
Van januari t/m maart is een schatting gemaakt op 
basis van deze c"fers.

***** 
De afdeling educatie heeft 962 leerlingen intern en 
930  leerlingen extern (inclusief digitale bezoekers) 
bereikt. Een groot aantal evenementen z"n afgelast 
vanwege de COVID-19 pandemie maatregelen, maar 
er z"n relatief veel online activiteiten ontwikkeld. Het 
aantal voor educatieve activiteiten wordt bereikt 
door een reeks activiteiten, zoals het project Boost 
Your Talent en schoolbezoeken te bundelen.

****** 
Openingen, booklaunches en een reeks gebundelde 
interviews, workshops en trainingen onder andere 
De Onzichtbare Collectie en Training the Senses 
zomersessies. Een aantal evenementen is afgelast 
vanwege de COVID-19 pandemie maatregelen.

TALENTONTWIKKELING
a.  aantal activiteiten gericht op 

talentontwikkeling 
10 6

SAMENWERKING
a.  aantal activiteiten gericht op 

samenwerking
b.  aantal samenwerkings - 

partners

10

10

6

8
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9.

Exploitatiebegroting &  
Financiële Positie

FINANCIËLE PARAGRAAF

Stichting Marres (hierna: Marres) 
heeft in 2020 een positief exploitatie-
resultaat gerealiseerd van $ 149.215 ten 
opzichte van een negatief exploitatie-
resultaat in 2019 van $ 948. De totale 
baten bedragen $ 1.140.402 (2019: 
$ 1.053.978). De toename in de baten 
is voornamel"k toe te schr"ven aan 
de ontvangen aanvullende b"drage 
van het Ministerie van OCW voor 
Covid-19 ter hoogte van $ 80.200. 
Zoals is voorgeschreven in de Regeling 
aanvullende ondersteuning culturele 
en creatieve sector Covid-19 dient 
de b"drage verantwoord te worden 
in de baten en b" het niet besteden 
van de b"drage dient deze middels 
de resultaatbestemming opgenomen 
te worden in een bestemmingsfonds. 
Marres heeft de b"drage volledig 
opgenomen in het bestemmingsfonds 
OCW Covid-19. De b"drage zal in 2021 
worden aangewend voor het uitvoeren 
van uitgestelde tentoonstellingen. 
Marres verwacht bovendien dat 
bezoeken aan z"n tentoonstellingen 
slechts vertraagd weer op gang zullen 
komen en dat er derhalve extra kosten 
dienen te worden gemaakt. 

Het positieve exploitatieresultaat 
versterkt de !nanciële positie. Er is 
in het verleden een beperkte buffer 
 opgebouwd voor het opvangen van 
eventuele tegenvallers in de bedr"fs-
voering. Door het positieve exploitatie-
resultaat 2020 is de algemene reserve 
alsmede de liquiditeitspositie van de 
rechtspersoon verbeterd. Deze reserve 
wordt gebruikt de uitvoering van de 
uitgestelde tentoonstellingen alsnog 
te realiseren.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 
heeft de overheid gedurende 2020 
diverse lockdown-maatregelen 
afgekondigd. Dit heeft ertoe geleid 

dat diverse tentoonstellingen geen 
doorgang hebben kunnen vinden 
voor Marres. Financieel gezien is dit 
zichtbaar in een afname van de totale 
lasten, die in 2020 $ 990.250 bedragen 
(2019: $ 1.053.978).

De beheerlasten materieel van 
$ 200.998 (2019: $ 204.729) tonen 
geen b"zondere !nanciële afw"king ten 
opzichte van 2019. De beheerlasten 
personeel van $ 405.125 (2019: 
$ 383.995) laten een toename zien 
van de personeelskosten wegens een 
(beperkte) toename van het aantal FTE 
alsmede door reguliere salarisst"gingen.

De activiteitenlasten materieel van 
$ 256.891 (2019: 322.067) tonen een 
duidel"ke afname en worden verklaard 
door het uitstel van een aantal tentoon-
stellingen als gevolg van de Covid-19 
maatregelen. Dit komt tot uitdrukking in 
lagere verbl"fkosten, drukwerk, adver-
tenties en overige publiciteitskosten. 
De inrichtingsmaterialen tonen wel 
een toename vanwege de kosten voor 
de relatief dure tentoonstelling Yes, 
Please! De activiteitenlasten personeel 
van $ 127.236 (2019: 143.418) tonen 
eveneens een afname vanwege het 
uitstel een aantal tentoonstellingen. Dit 
bl"kt vooral uit lagere honoraria voor 
kunste naars en overige medewerkers-
kosten. De honoraria voor gast curatoren 
laten een toename zien en hebben 
vooral betrekking op de samenwerking 
met een reeks curatoren voor de 
tentoonstelling Limburg Biënnale. 
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10.

Raad van Toezicht, directeur  
en medewerkers

RAAD VAN TOEZICHT/ BESTUUR

Marres gebruikt de Governance Code 
Cultuur als leidraad b" haar bestuurl"ke 
organisatie. Het huis heeft een Raad 
van Toezicht en een met dagel"ks 
bestuur belaste directeur-bestuurder. 
De laatste is in 2013 benoemd en heeft 
een contract voor onbepaalde t"d. H" 
legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht over de artistieke, organisa-
torische en !nanciële stand van zaken. 
De leden van de Raad worden benoemd 
voor een term"n van maximaal vier jaar, 
die eenmaal kan worden verlengd met 
nog eens vier jaar. Ze worden benoemd 
op grond van speci!eke pro!elen, 
waardoor z" een algemene kennis van 
zaken verbinden met individuele exper-
tise en netwerk op het gebied van de 
hedendaagse beeldende kunst, fondsen-
werving, c"fers, regelgeving en human 
resources. Een van de leden fungeert 
als vertrouwenspersoon voor de mede-
werkers van Marres. De Raad vergadert 
in de regel elk kwartaal en overlegt 
voorafgaand aan de vergadering samen 
zonder de directeur-bestuurder. 

De Raad vergaderde in 2020 v"f keer 
(waarvan eenmaal voor het plan voor 
de cultuurperiode 2021-2024). Net als 
in de voorgaande jaren organiseerde 
de Raad een zelfevaluatie alsook een 
evaluerend gesprek met de directeur. 
Deze zelfevaulatie is vanwege de corona 
maatregelen uiteindel"k verschoven  
naar 2021.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestond in  
2020 uit:
Ronald Philippart, Voorzitter 
(Datum van aantreden: 01-10-2012)
(Datum aftreden: 30-09-2020)
Nelleke Barning, Voorzitter 
(Datum van aantreden: 01-10-2020)
Rob Stevens, Vice-voorzitter 
(Datum van aantreden: 21-12-2012) 
(Datum aftreden: 21-12-2020)
Noor van Putte 
(Datum van aantreden: 01-06-2015)
Roberto Lanckohr 
(Datum van aantreden: 01-06-2016)
Laurie Cluitmans 
(Datum van aantreden: 01-01-2017)
Hans Bongartz
(Datum van aantreden: 01-10-2017)
Arsine Nazarian 
(Datum van aantreden: 13-03-2019)
 
Hoofd- en nevenfuncties leden van de 
Raad van Toezicht van Marres in 2020 
waren:

Ronald Philippart (Voorzitter) 
• President van het gerechtshof 

’s-Hertogenbosch
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de klachtencommissie 

van het MUMC

Nelleke Barning (Voorzitter)
• DSM, Vice President Global 

Communications & External Affairs 
Nutrition

Geen nevenfuncties.

Rob Stevens (Vice-voorzitter)
Nevenfuncties: 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

philharmonie zuidnederland
• Vicevoorzitter Raad van Commis-

sarissen Wonen Zuid, Roermond 
(woningcorporatie) tot 1 juli 2020. 

• Voorzitter Raad van Advies Stichting 
Het Limburgs Landschap
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Noor van Putte
• Eigenaar 100% Noor
Geen nevenfuncties

Roberto Lanckohr
• ING Adviseur Zakelijk Maastricht - 

Sittard
Nevenfuncties:
• Voorzitter RVT Stichting Derma 

Zuid BV
• Voorzitter Stichting Golf & Humor 

Foundation
• Bestuurder Stichting Administratie 

Kantoor Nicole Nulens

Laurie Cluitmans
• Conservator Hedendaagse Kunst bij 

het Centraal Museum
• Freelance criticus
Nevenfuncties:
• Adviseur Reflectiegroep van 

Middelheimmuseum in Antwerpen
• Lid Adviescommissie Beeldende 

Kunst in de Openbare Ruimte 
Gemeente Utrecht

Hans Bongartz
• Managing Director bij LichtBlick SE
Nevenfuncties:  
• Lid Raad van Commissarissen 

Greenchoice

Arsine Nazarian
• Projectadviseur Oranje Fonds
• Adviseur Art Utrecht

TEAM MARRES

Marres volgt de richtl"n van het functie- 
en loongebouw presentatie-instellingen 
voor beeldende kunst voor medewerkers, 
vr"willigers en zzp’ers. Medewerkers 
en vr"willigers werken aan de hand 
van contracten waarin hun rechten en 
taken staan opgesomd. Voor stagiair(e)
s ondertekent Marres de contracten 
opgesteld door hun opleidingen. Marres 
betaalt in de regel geen vergoeding voor 
stagiaires, maar verplicht zich wel tot 
een intensief coachingstraject. Marres 
werkt veel met zzp’ers, b"voorbeeld 
voor de assistentie b" educatie, 
communicatie, tentoonstellingsbouw- en 
registratie. Z" verdienen minimaal 25 
euro bruto per uur en worden daarmee 
ruim boven de richtl"n honorarium zzp’ers 
betaald. Kunstenaars die werk tonen 
in Marres worden volgens de richtl"n 
van het Mondriaan Fonds betaald en 
tekenen een contract. Marres ontwerpt 
in het komende jaar een algemeen 
contract dat voor alle zzp’ers kan 
worden gebruikt. Afspraken over 
gel"ke behandeling, transparantie en 
het voorkomen van ongewenst gedrag 
vormen onderdeel van dit contract. 
Gewoonl"k kr"gen curatoren b" Marres 
een vast bedrag betaald dat meestal in 
overeenstemming is met de richtl"nen. 
Waar dit nog niet het geval is, zoals 
b" het curatorenteam van Currents, 

ROOSTER VAN AAN-/AFTREDEN

Naam M/V Functie Datum van 
aantreden

Einde eerste 
term"n

Einde tweede 
term"n

Ronald Philippart M 1958 Voorzitter 01-10-12 01-10-16 01-10-20
Rob Stevens M 1952 Vicevoorzitter 21-12-12 21-12-16 21-12-20
Noor van Putte V 1965 Lid 01-06-15 01-06-19 01-06-23
Roberto Lanckohr M 1969 Lid 01-06-16 01-06-20 01-06-24
Laurie Cluitmans V 1984 Lid 01-01-17 01-01-21 01-01-25
Hans Bongartz M 1968 Lid 01-10-17 01-10-21 01-10-25
Arsine Nazarian V 1979 Lid 13-03-19 13-03-23 13-03-27
Nelleke Barning V 1969 Voorzitter 01-04-20 01-04-24 01-04-28
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zal Marres in de komende periode de 
vergoedingen verhogen.

Er deden zich dit jaar een aantal 
veranderingen in het team van Marres 
voor. Op communicatie deden zich de 
grootste veranderingen voor. Immy 
Willekens die in het najaar van 2019 
een burn-out kreeg, besloot in maart 
niet terug te keren. Janice Huinck, die 
vanaf het najaar van 2019 als junior 
communicatiemedewerker b" Marres 
werkte, nam tot mid juni de taken van 
de communicatiemanager waar. Op 1 juli 
trad Renée Schmeetz in dienst als de 
nieuwe communicatiemanager. Aan het 
einde van het jaar werd het contract 
van Willem Janssen ontbonden en dat 
van Lyanne Polderman niet verlengd. 
Het team werd aangevuld met externe 
medewerkers en freelancers om alle 
projecten goed uit te kunnen voeren. Zo 
werkten Torsten Uerlings, Jessica Capra, 
Gladys Zeevaarders en Nadine Massen 
op projectbasis voor Marres. 

Net als in 2017, 2018 en 2019 
organiseerde het team van Marres 
in 2020 tweemaandel"kse sessies 
waarin het functioneren van het team, 
de !loso!e van Marres en nieuwe 
tentoonstellingen werden besproken.

Het team Marres bestond in 2020 uit:
•  Valent"n Byvanck – Directeur  

 0,8 fte
• Rosa van der Flier – Productie  
 0,6 fte, vanaf juni 0,8 fte
•  Janice Huinck –  

Communicatie medewerker
 0,6 fte (tot en met 19 juni)
• Willem Janssen – Technische staf 
 0,6 fte (tot en met 1 oktober)
• Tineke Kambier – Floor Manager 
 0,6 fte
• Ilse van Lieshout – Hoofd Educatie  
 0,6 fte
•  Chandra Merx – Organisatie & 

Bedr"fsvoering 0,6 fte
• Lyanne Polderman – Floor Manager 
 0,6 fte

• Renée Schmeetz –  
 Communicatiemanager 
 0,6 fte (vanaf 1 juli)
• Immy Willekens –  
 Communicatiemanager 
 0,7 fte (tot en met 1 mei)
•  Gladys Zeevaarders – 

Baliemedewerker 0,2 fte

Voor de boekhouding van Marres hebben 
twee werknemers van kantoor Koenen 
en Co aan de administratie van Marres 
gewerkt, dit waren Benjamin Kania en 
Sanne Fr"ns. Aan het einde van het jaar 
werd toegewerkt naar een overdracht 
van administratie aan administratiekan-
toor Ozcar. Deze zal vanaf 1 januari 2021 
de administratie van Marres overnemen 
van Koenen en Co.

VR%WILLIGERS/HOSTS

Marres werkte in 2020 met 35 hosts. 
Hosts z"n er om bezoekers wegw"s 
te maken, te faciliteren en op hun 
gemak te stellen. De helft van hen komt 
uit Maastrichtse vr"willigerspools, 
samengesteld uit senioren en mensen die 
voor langere t"d uit het arbeidsproces 
z"n. Steeds k"kt naar kansen om het 
bestand meer representatief te maken 
voor het brede publiek dat het huis 
wenst te verwelkomen. Vorig jaar 
speelde de educatieafdeling daarb" 
een grote rol, doordat een aantal van 
de deelnemers van het peer education-
programma (waaronder de twee 
asielzoekers) hosts z"n geworden. In 
2020 heeft Marres veel studenten 
van de kunst en toneelacademie 
kunnen aantrekken. Alle vr"willigers 
kr"gen een wettel"k vastgelegde 
vr"willigersvergoeding.
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PROJECTMEDEWERKERS EN 
STAGIAIRES

Assistent-communicatiemedewerkers 
op projectbasis: 
Janice Huinck

Training the Senses:
Jessica Capra
Silvia García

Educatie:
Junior educatiemedewerker: Nadine 
Massen
Marres Extended begeleider: Jop Delhe"
Professionals: Hanneke van Dongen, 
Dagmar van Werch, Kiki Goossens, Gina 
Silinquini, Yanniek Nacken

Stagiaires 2020: 
Stagiaire HKU: Liza Alzer

MARRES DIVERS
HUIS EN RESTAURANT

De coronacrisis en de daaruit 
voortvloeiende onzekerheid over 
mogel"ke fondsenwerving voor een 
verbouwing, noopte Marres de beoogde 
overdracht van het pand van de 
Gemeente naar Strouven af te lasten. 
Marres gaf wel de architect Marieke 
Kums opdracht om een voorlopige 
schets met haalbaarheidsonderzoek te 
maken voor een bescheiden uitbreiding 
van het pand die het mogel"k maakt om 
de groei van scholenbezoek beter te 
begeleiden en de bovenverdieping voor 
mindervaliden toegankel"k te maken. 
Ook werden hierover verkennende 
gesprekken met de afdeling vastgoed en 
monumenten van de Gemeente gevoerd.

Door de gedwongen sluiting en het 
onzekere perspectief voor Marres 
Kitchen, is besloten de betaling van de 
pacht uit te stellen tot wanneer het 
restaurant weer open kan.

NEVENACTIVITEITEN 
MEDEWERKERS

Valent"n Byvanck werd begin 2020 
door het Mondriaanfonds uitgenodigd 
om te pitchen voor de Venetië Biënnale. 
H" werd dit jaar voorzitter van de 
commissie meerjarige regelingen en de 
regeling Nieuwe Stukken van het Fonds 
Podiumkunsten in Den Haag. Ook was h" 
voorzitter van een aantal werksessies 
voor OCW/ Sonsbeek/ The State of 
Fashion en lid van de selectiecommissie 
voor het werven van experts voor het 
Stimuleringsfonds voor de Creatieve 
Industrie. H" gaf een keynote voor de 
International Choreographer’s Week in 
Tilburg en interviewde de kunstenaar 
Levi van Veluw ter gelegenheid van 
diens tentoonstelling b" galerie Ron 
Mandos. Als gastdocent gaf h" in het 
najaar het vak ‘artistieke identiteit’ 
aan de Toneelacademie Maastricht 
en begeleidde h" afzonderl"k een 
aantal jonge talenten afkomstig van 
deze opleiding. Byvanck was dit jaar 
lid van de besturen van Nederlands-
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in 
Amsterdam, belangenvereniging voor 
presentatie-instellingen De Zaak Nu, 
het nieuwe cultuuroverleg KOM/UIT 
Maastricht en Museumnacht Maastricht.

Rosa van der Flier was naast haar 
functie als productieleider b" Marres 
directeur van Debatcentrum Sphinx  
in Maastricht.

Tineke Kambier nam als kunstenaar/
fotograaf deel aan de tentoonstelling 
Limburg Biënnale. In 2020 heeft z" 
daarnaast ook haar intrek genomen 
in HX Hoogcruts, het klooster van de 
21e eeuw, waar z" gedurende een jaar 
werkt aan een nieuw fotogra!eproject. 
Daarnaast organiseerde z" events in  
het klooster.

Ilse van Lieshout begon een studie 
voor een pre-master onderw"sweten-
schappen aan de Open Universiteit. 
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Daarnaast ontwikkelde z" een leernet-
werk identiteit en burgerschapsvorming 
voor leerkrachten van het primair 
onderw"s bestuur MosaLira. Verder is z" 
betrokken b" het ontwikkelen van  
educa tieve programma’s van het 
muziekfes tival Musica Sacra. Daarnaast 
is z" ook een dag per week werkzaam 
als creatief therapeut in een beeldend 
zorgatelier voor dementerende ouderen 
en mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel. 

Chandra Merx is werkzaam en bestuurs-
lid b" de Part" voor de Dieren Limburg. 
Vanuit die positie volgt z" momenteel 
een traject om zich verkiesbaar te 
stellen t"dens de gemeenteraadsverkie-
zingen in de gemeente Maastricht die in 
2022 zullen plaats vinden. Z" leidt de re-
cent opgestarte werkgroep Maastricht, 
is campagnecoördinator Maastricht 
– Heuvelland (gemeente, provinciaal en 
tweede kamer verkiezingen). Voor alle 
organen organiseert ze vergaderingen, 
evenementen, workshops, lezingen 
en !lmvertoningen. Chandra doet 
verder vr"willigerswerk b" verschillende 
initiatieven zoals Stichting Met je Hart 
(tegen de vereenzaming van ouderen). 
Verder is ze nauw betrokken b" de naast 
Marres gelegen basisschool Montessori 
Binnenstad en de werkgroep Sociaal 
Groen die Noord-West Maastricht groen 
en kindvriendel"k wil maken.

Renée Schmeetz werkte in 2020 
naast haar werk b" Marres vanuit haar 
eigen bedr"f Department of Doing als 
zzp’er op het vlak van marketing- en 
communicatieadvies, tekstschr"ven 
en projectmanagement in de culturele 
sector. Vanuit die functie werkte 
ze voor locatietheatergezelschap 
Afslag Eindhoven, theatergezelschap 
Stormkamer, BRES Bredase Energie 
Coöperatie, Talent Hub Brabant en het 
Eindhovens Dagblad. Daarnaast was ze 
tot november bestuurslid b" Jeugdfonds 
Cultuur Brabant.
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11.

B"lage Publiciteitsuitingen
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The Waves   15 november 2019 — 2 februari 2020
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The Waves   15 november 2019 — 2 februari 2020
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The Waves   15 november 2019 — 2 februari 2020
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Yes, Please!   8 maart 2020 - 9 augustus 2020
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Currents #8: And Me, Streams of You   17 december 2020 – 31 januari 2021
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VIDEO’S

L1 – L1mburg centraal: Limburg Biennale
https://l1.nl/l1mburg-centraal-allereerste-limburgse-

kunstbiennale-in-marres-159420/

RTV Maastricht – Dat kan m’n neefje ook 
Limburg Biennale

https://www.rtvmaastricht.nl/tv/dat-kan-mn-neefje-
ook/151103684 

L1 – L1mburg centraal: Yes, Please!
https://l1.nl/l1mburg-centraal-erotische-fantasie-

tentoongesteld-in-marres-155720/

Currents #7: Birds of a Feather
https://youtu.be/Bu3Ois1hQFA

Currents #8: And Me, Streams of You video-rondleiding
https://vimeo.com/527842103



BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste ac va  (1)

Inventaris 6.481 10.090
Vervoermiddelen 1.350 1.350

7.831 11.440

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (2)

Debiteuren 20.362 6.712
Belas ngen en premies sociale verzekeringen 15.633 30.317
Overige vorderingen en overlopende ac va 74.599 63.630

110.594 100.659

Liquide middelen  (3) 185.024 22.738

 303.449 134.837

S ch ng Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (4)

Algemene reserve 49.087 18.640
Bestemmingsfondsen OCW 146.109 27.341

195.196 45.981

LANGLOPENDE SCHULDEN  (5)

Leaseverplich ng 0 2.880

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Crediteuren 24.506 30.082
Belas ngen en premies sociale verzekeringen 14.558 23.690
Overige schulden en overlopende passiva 69.189 32.204

108.253 85.976

 303.449 134.837
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Stichting Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht

EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 Realisatie Realisatie
2020 2019

€ €
BATEN

Eigen inkomsten
- Kaartverkoop (7) 32.604                   25.563                    
- Overige publieksinkomsten (7) 2.714                     4.869                      
Totaal Publieksinkomsten 35.318                  30.432                   

Sponsorinkomsten (8) 12.500                   6.155                      
Vergoedingen co-producent (9) 62.500                   0
Overige directe inkomsten (9) 7.258                     6.968                      
Totaal overige directe inkomsten 82.258                  13.123                   

Totaal directe inkomsten 117.576                43.555                    

Totaal indirecte inkomsten (10) 25.560                   28.478                    

Private middelen:
- particulieren incl. vriendenverenigingen (14) 2.722                     2.401                      
- bedrijven (14) 0 12.043                    
- private fondsen (14) 41.475                   56.786                    
- goede doelenloterijen (14) 0 50.000                    
Totale bijdragen uit private middelen 44.197                   121.230                 

Totaal Eigen inkomsten 187.333                193.263                 

Subsidies
Totaal structureel OCW (11) 592.485                575.837                 
Totaal structureel Provincie (12) 106.277                104.295                 
Totaal structureel Gemeente (13) 168.407                165.918                 
Totaal structurele publieke subsidies overig 0 0
Totale structurele subsidies 867.169                846.050                 
Incidentele subsidie OCW (14) 80.200                   0
Incidentele publieke subsidies (14) 5.700                     14.665                    
Totaal subsidies 953.069                860.715                 

TOTALE BATEN 1.140.402             1.053.978              

LASTEN
Beheerlasten materieel (16) 200.998                204.729                 
Beheerlasten personeel (15) 405.125                383.995                 
Beheerlasten totaal 606.123                588.724                 
Activiteitenlasten materieel (18) 256.891                322.067                 
Activiteitenlasten personeel (17) 127.236                143.418                 
Activiteitenlasten totaal 384.127                465.485                 
TOTALE LASTEN 990.250                1.054.209              

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 150.152                -231                        
Saldo rentebaten / -lasten (19) -937                       -717                        
EXPLOITATIERESULTAAT 149.215                -948                        
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Stichting Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht

Realisatie Realisatie
2020 2019

€ €
Resultaatbestemming

Algemene reserve 30.447                   -430                        
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016 0 -518                        
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020 38.568                   0
Bestemmingsfonds OCW Covid-19 80.200                   0

149.215                -948                        

Toelichting resultaatbestemming 2020

Subsidie ministerie van OCW 2020: 592.485                575.837                 

Totale baten 2020 (*): 1.060.202             1.053.978              

(*) Totale baten 2020 is exclusief de incidentele subsidie OCW ad € 80.200

Mutatie bestemmingsfonds OCW Covid-19
Mutatie boekjaar 80.200 0

Mutatie bestemmingsfonds OCW 2017-2020
Mutatie boekjaar: 55,88% van resultaat 2020 (exclusief incidentele 38.568 0

Covid-19 OCW Subsidie)

Mutatie bestemmingsfonds OCW 2013-2016
Mutatie boekjaar 0 -518

Mutatie algemene reserve
Totaal resultaat 2020 149.215 -948
Mutatie bestemmingsfonds OCW Covid-19 -80.200 0
Mutatie bestemmingsfonds OCW 2017-2020 -38.568 0
Mutatie bestemmingsfonds OCW 2013-2016 0 -518
Mutatie algemene reserve 30.447 -430

Aandeel van de subsidie van het ministerie van OCW in de totale baten: 55,88%.
Het exploitatieresultaat (exclusief incidentele subsidie OCW ad € 80.200) over 2020 bedraagt: € 69.015 (zijnde 
€ 149.215 -/- € 80.200).
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Stichting Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Specificatie personeelslasten € Fte € Fte € Fte
- Waarvan vast contract 275.247         3,60       -             -         252.824         3,30       
- Waarvan tijdelijk contract 103.925         1,93       -             -        87.430           1,83       
- Waarvan inhuur -                -        -            -        
Personeelslasten totaal 379.172         5,53       -             -         340.254         5,13       

Vrijwilligers aantal aantal aantal
Vrijwilligers : fte n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Vrijwilligers: personen 35 - 25

2020 Begroting 2020 2019
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