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Het jaar 2019 is voor ROEM een cruciaal jaar 

geweest. Een jaar waarin we de organisatie vorm hebben 

kunnen geven en we ons gericht hebben op het 

voortbestaan. We zijn een stichting geworden, we zijn twee 

keer verhuisd, we doen mee aan het Leids Makers 

Stipendium en het belangrijkste van alles: we zijn een hecht 

makerscollectief geworden. We hebben nieuwe ROEMies 

verwelkomd en er vertrokken oude geliefde ROEMies. 

Onze exposities waren een succes met als 

hoogtepunt, de eindejaarsexpositie in de Wibar. 

De ontwikkeling als professioneel maker die we 

verwachten van de ROEMies is ROEM nu als 

stichting aan het doormaken. 

Op organisatorisch aspect zijn structurele 

veranderingen in gang gezet. Sinds november 2019 wordt 

ROEM begeleid door VDH Bestuurszaken

en zal het besturen van de stichting naar een hoger niveau 

worden gebracht. De droom om een platform te bieden 

van jonge makers in Leiden is werkelijkheid geworden.
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ROEM creëert een stabiel platform 

waar jonge creatieven binnen een 

collectief werken aan een toekomst 

als professioneel maker. 

We bieden de mogelijkheid om zelf 

projecten op te zetten, 

opdrachten aan te gaan en mee te 

doen aan gezamenlijke exposities. 

Er is ruimte om te experimenteren, 

te falen en bovenal om van elkaar 

en externen te leren. Samen werken 

we aan het onderstrepen van het 

belang van kunst in onze 

samenleving. Met elkaar streven 

we de doelstellingen van ROEM na. 

Omdat niet iedereen evenveel tijd 

kan investeren in ROEM ontstond er 

een tweedeling.

De ROEM-Crew werd gevormd en 

was verantwoordelijk voor de alle 

organisatorische zaken. Iedere 

woensdagavond kwam de Crew bij 

elkaar voor de vergadering. 

Afhankelijk van de activiteiten 

werden er bijeenkomsten 

georganiseerd voor de ROEMies om 

werk te bespreken of brainstorms te 

houden. 

Om de ROEMies op de hoogte te 

brengen van alle activiteiten werd 

er maandelijks een ROEM-Mail 

verstuurd. 

Het Persoonlijk Ontwikkelings-Plan 

(POP) en de Groei-Rubric werden 

geïntroduceerd om de groei van 

onze ROEMies en dus van ROEM te 

kunnen meten. 
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ROEM is in april 2019 een stichting geworden met 

als voorzitter Marissa Karlas, secretaris Anna van 

Duijn, penningmeester Isabelle Schippers en 

algemene leden Joosje Bosch en Vita Kiewiet de Jonge. 

We stelden een ere-bestuur samen bestaande uit Michael 

Roumen, Resi van der Ploeg en Alexander Schippers.

In 2020 zal er een bestuurs transitie plaatsvinden. 

Gert van der Houwen als voorzitter, Romy Blankenspoor 

als secretaris en penningmeester en Alexander Schippers 

als algemeen lid.

MARISSA
VOORZITTER

ANNA
SECRETARIS

ISABELLE
PENNINGMEESTER

VITA
ALGEMEEN LID

JOOSJE
ALGEMEEN LID
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Stichting ROEM heeft in het verleden subsidie 

mogen ontvangen van verschillende fondsen 

waaronder Fonds1818 en Cultuurfonds Leiden. 

Daarnaast heeft ROEM een crowdfunding gestart op het 

platform VoordeKunst voor een specifiek project

namelijk, het ‘RISO boek’. Voor de jaren 2020-2022 

is het Leids Makers Stipendium van de Gemeente Leiden 

aangevraagd, deze subsidie wordt gehonoreerd. 
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Red Carpet Lounge aan de Stationsweg 31, Leiden

Ballonpad 2, Leiden

Morsweg 55E1, Leiden

Haagweg 4H9, Leiden (2020)
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Afgelopen jaar zijn we 
verscheidene 
samenwerkingen 
aangegaan om ROEM 
meer te laten groeien. We 
zochten deze partners op, 
maar vaak dienden deze 
zich zelf aan.

Cultuurfonds Leiden

Mirjam Flik van Cultuurfonds Leiden is 

vanaf het ontstaan van ROEM al nauw 

betrokken geweest. Ze heeft ons zien 

ploeteren en groeien en voor een groot 

deel begeleid tot waar we nu staan. 

Cultuurfonds Leiden heeft een grote 

financiële bijdrage geleverd aan ROEM 

ten behoeve van onze huisvesting en 

verschillende activiteiten en projecten.

CJP

Sinds 2019 is ROEM CJP acceptant. Dit 

betekent dat wij ook onze activiteiten 

kunnen aanbieden aan jongeren tussen 

de 12 en 18 jaar. 

De Derde Tijd

Rob Schippers van De Derde Tijd heeft 

ROEM op verschillende manieren 

gesteund, bijvoorbeeld met de website 

en onze communicatie. Ook wilde hij 

ons op financieel vlak adviseren, 

waarschuwen en begeleiden.

Eveline de Jonge 

Eveline de Jonge is advocaat 

gespecialiseerd in auteursrecht, 

merken en overeenkomsten. In april 

2019 heeft ze contact gezocht met 

ROEM en bood zich aan om de 

stichting te helpen en te adviseren. 

Door deze samenwerking aan te gaan 

hebben we al veel van elkaar kunnen 

leren. 

Gemeente Leiden

Op advies van Cor Klein van de 

Gemeente Leiden heeft de ROEM Crew 

zich afgelopen jaar hard gemaakt om 

mee te doen aan de Subsidie Leids 

Makers Stipendium. Dit is gelukt en zal 

ingaan vanaf januari 2020.

Halte unter den Linden

Fred van ‘t Hof van Halte unter den 

Linden heeft aangeboden de ROEM 

website te optimaliseren en opnieuw 

op te bouwen. Afgelopen jaar zijn we 

hiermee van start gegaan. Naar 

verwachting zal de nieuwe website 

verschijnen in april 2020.

Louwers Advies

Jan Louwers van Louwers Advies is 

afgelopen jaar de financieel adviseur 

van ROEM geweest, komend jaar zal hij 

dit nog steeds zijn.

Saskia Schrijnen

Saskia Schrijnen heeft ons in een 

aantal workshops geholpen uit te 

vinden waar we met ROEM naartoe 

wilden. Ze liet ons zien dat de kracht 

van ROEM zit in de online 

zichtbaarheid. Waar je voorheen geen 

idee had waar creatief Leiden mee 

bezig is werd dat ineens heel erg 

zichtbaar. We lieten de connectie

 tussen creatieven in de stad zien. De 

uitkomst van haar workshop was dat 

we mogen durven dromen, moeten 

beseffen waar we nu staan, wat we al 

bereikt hebben en de wens om het 

maken niet te laten ondersneeuwen 

door het organiseren.

VDH Bestuurszaken

Gert van der Houwen, Romy 

Blankenspoor en Melissa 

Platenburg van VDH 

Bestuurszaken hebben aangeboden 

om ROEM komende tijd pro bono te 

begeleiden in het besturen. 

Er zal helderheid komen in de 

organisatie waardoor de stichting op 

een professionele manier kan opereren.

Vensterbank

Vensterbank Leiden is een initiatief 

van ROEMie Marissa Karlas. Een steeds 

wisselende tentoonstelling 

experimentele kunst achter de 

ramen van Stationsplein 208. Door de 

samenwerking met Vensterbank Leiden 

kregen verschillende ROEMies de kans 

om de posters te ontwerpen voor de 

exposities. 

We Are Public

Stichting ROEM is aangesloten bij 

We Are Public. Dit houdt in dat 

kaarthouders van We Are Public 

met korting evenementen van ROEM 

kan bezoeken op vertoning van de 

ledenpas.

Stichting Xenia Hospice voor jongeren 

en jongvolwassenen

Via Resi van der Ploeg kwam ROEM in

contact met Xenia. Voor het hospice

in Leiden leverde ROEM kunstwerken

aan van verschillende ROEMies.

Stichting STAD

ROEM is ontstaan dankzij hulp van 

Stichting STAD. Het jaar 2019 was 

bijzonder, want ROEM en STAD gingen 

vanaf juli een pand delen aan de 

Morsweg 55E1. 
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Projecten

Riso-boek 

Een project geïnitieerd door ROEMie 

Amber Meekel waarbij we met elkaar 

werkten aan een collectief product. 

Een project ondersteund door een 

crowdfunding campagne van 

voordekunst waarbij iedereen 

kennismaakte met een nieuw medium. 

Het thema van het boek was ‘Mislukt’. 

Het drukken van het boek kwam mede 

tot stand dankzij De Kijm en Zonen, 

een milieuvriendelijke drukkerij 

gespecialiseerd in ambachtelijk en 

bijzonder drukwerk. Dankzij dit project 

hadden we voldoende middelen om 

een stichting te worden. Ter afsluiting 

hielden we een drukbezochte 

boeklancering in Foodbar de 

Paradijsvogel.

ROEM-t-shirts

Het bedrukken van tweedehands 

t-shirts met ontwerpen van de 

ROEMies en het logo van ROEM was 

onze grootste inkomstenbron van 

afgelopen jaar. 

Evenementen

Portfoliodag - 6 januari 2019

De toelatingen werden gehouden door 

de leden van de ROEM Crew. Er werd 

gekeken naar motivatie, potentie maar 

vooral of ROEM bij de deelnemer past.

RISO-boeklancering - 16 maart 2019

ROEM Open Atelier - 19 april 2019

Get Lost Festival - 25 mei 2019

Een festival met muziek, kunst, theater, 

cabaret en literatuur. Het werd 

georganiseerd in het Scheltema, de Markt-

steeg 10 en de Gebroeders 

Nobel. Deze editie droegen wij op drie 

manieren bij aan het festival:

Statische expositie ‘Verdwalen voor 

beginners’, in het Scheltema Live art, in de 

Marktsteeg Zeefdruk + t-shirt verkoop, in 

de Marktsteeg

Midzomernacht - 21 & 22 juni 2019

Expositie rondom het gelijknamige 

thema ‘Beter met planten’, van de 

Hortus Botanicus Leiden.

ROEM Borrel - 3 juli 2019

Kunstroute - 21 & 22 september 2019

Ieder jaar wordt Kunstroute Leiden vanuit 

Museum de Lakenhal georganiseerd. Ook 

dit jaar deed ROEM weer mee en was het 

atelier aan de Morsweg open voor bezoek.

Portfoliodagen - 23 & 24 november 2019

De toelatingen werden al eerder 

gehouden zodat nieuwe ROEMies mee 

zouden kunnen doen aan de 

eindejaarsexpositie. De thuisopdracht was 

gelinkt aan het thema van ‘Fair Enough’.

Eindejaarsexpositie - 13, 14 & 15 

december 2019

Expositie ‘Fair Enough’ in de WIBAR 

met als thema ‘kermis’. Tijdens deze 

expositie organiseerden we een borrel 

voor de partners, was er een Q&A van 

de ROEMies en werd er werk verkocht. 

De nieuwe lichting ROEMies deden 

gelijk mee met deze expositie wat 

ervoor zorgde dat de groep gelijk erg 

hecht werd.

Opdrachten

Bar Lokaal

Door Beau Artist werden we als 

collectief gevraagd om werk te 

maken voor in het restaurant Bar 

Lokaal. Een grote variëteit aan werken 

van verschillende ROEMies vormden 

een geheel. Er zijn bierviltjes, 

visitekaartjes en cadeaukaartjes 

ontworpen. Nog steeds is Bar Lokaal 

een van de favoriete opdrachtgevers 

van ROEM en zijn er na de 

groepsopdrachten nog andere 

individuele opdrachten gevolgd.

Horecagroep Leiden

Een opdracht om Lot en de Walvis te 

helpen met het maken van artwork. 

FAT

voor het Festival van het Andere 

Theater is aan twee makers van ROEM 

gevraagd om de online en offline branding 

te verzorgen. Dit was van logo tot posters en 

Instagram Feed. Deze opdracht is een enorm 

leerproces voor de ROEMies geweest.

Foodbar de Paradijsvogel

Na het succes van de riso-boeklancering 

in de Paradijsvogel volgde nog een ontwerp 

voor de bestekzakjes van het restaurant.

Leids Cabaret Festival

ROEM is benaderd door het Leids 

Cabaret Festival om de publieksprijs voor de 

editie van 2020 te ontwerpen. Een groep 

ROEMies is hier aan het eind van het jaar 

mee gestart en zal aanwezig zijn bij de 

uitreiking op 15 februari 2020.

Achter de schermen

Iedere woensdagavond vergadering de 

leden van de ROEM Crew met elkaar in 

het atelier. Daarnaast werden er 

Werkbesprekingen, brainstorms en 

feedbackmomenten georganiseerd met 

alle ROEMies. Deze werden met name vlak 

voor exposities of rondom evenementen 

gehouden.
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We communiceren met onze relaties via persoonlijke 

contacten, meetings, evenementen, ROEM-mail, de website 

en social media: In 2019 telde de Facebookpagina 619 

volgers, de Instagram 1085 volgers. De ROEMies zetten zelf 

ook hun eigen (sociale media) kanalen in.

In oktober zijn we de samenwerking met Halte unter den 

Linden aangegaan voor het ontwerpen van een nieuwe 

website. Deze zal hopelijk in april 2020 gelanceerd worden.
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We zijn net verhuisd naar de Haagweg 4 en bezig met het 

optimaliseren van de werkruimte. 

Komend jaar zullen wij een grote professionele slag maken 

binnen de organisatie van de stichting. Er zal een 

bestuurs transitie komen en de ROEM Crew zal nu gaan 

opereren als directie met duidelijk afgekaderde functies met 

bijbehorende portefeuilles. De Vrienden van ROEM worden 

gerealiseerd waardoor we meer aandacht gaan geven aan 

de community rondom ROEM. 

Er is een duidelijke jaarprogramma ontwikkelt dat we in 

2020 kunnen gaan uitvoeren en we gaan onze 

zichtbaarheid verbeteren middels een overzichtelijke 

nieuwe website.

De wens blijft nog steeds om de groep ROEMies nog 

hechter te laten zijn. We breiden uit en blijven ons 

ontwikkelen met als droom om ooit de ROEM-Academie te 

worden. Ons hoofdthema is en blijft het inspireren en 

motiveren van persoonlijke en beroepsgerichte 

ontwikkeling en daar gaan we mee door.

februari 2020,

namens het bestuur,

Anna van Duijn, secretaris Stichting ROEM



foto’s door Carlijn Andriessen 

/ FAIR ENOUGH 2020


