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Doel van de stichting Vrienden van Kooman's Poppentheater 

Het doel van de Stichting Vrienden van Kooman’s Poppentheater (hierna: de Stichting) is het theater 

te ondersteunen (zie oprichtingsakte), in de breedste zin van het woord. De Stichting geeft op drie 

manieren vorm aan het ondersteunen van Koomans Poppentheater: 

1. Projectsubsidies artistieke projecten; 

2. Overige projecten; 

3. Vriendenvoorstellingen. 

Het beleid ten aanzien van deze vormen van ondersteuning wordt hieronder uiteengezet. 

Beleid projectsubsidies artistieke projecten 

Omdat Kooman’s Poppentheater geen structurele subsidie ontvangt, helpt de Stichting bij het 

aanvragen en verantwoorden van projectsubsidies voor artistieke projecten voor het theater. Recent 

voorbeeld is de aanvraag van projectsubsidies voor de ontwikkeling van de nieuwe voorstelling 

‘Zevenslapers’ of subsidie voor licht of geluidsapparatuur. 

Procedure: het theater dient een verzoek in bij de Stichting Vrienden tijdens de vergadering. De 

Stichting bekijkt hoe deze het beste kan helpen. Het streven is dat er iedere twee jaar een nieuwe 

voorstelling ontwikkeld wordt. Het bestuurslid subsidies en de penningmeester schrijven samen het 

voorstel (in samenwerking met het theater), de aanvragen, begrotingen en de verantwoording. 

Beleid ondersteuning overige projecten 

De Stichting biedt financiële ondersteuning voor ondersteuning van overige projecten van Koomans 

Poppentheater, veelal facilitaire zaken die niet direct gerelateerd zijn aan de voorstellingen. Een 

voorbeeld is promotie van het theater, zoals het ontwikkelen van een nieuwe website. 

Beleid Vriendenvoorstellingen 

De doelstelling is om 5 Vriendenvoorstellingen per jaar te verzorgen. Instanties die in aanmerking 

komen voor een Vriendenvoorstelling,  worden door het theater gewezen op de mogelijkheid om 

een aanvraag in te dienen bij de Stichting. Ook aan de Vrienden worden suggesties gevraagd voor 

Vriendenvoorstellingen. De aanvragen worden per email doorgestuurd naar het bestuur van de 

Stichting.  

Bij  een aanvraag voor een Vriendenvoorstelling  wordt eerst gevraagd of deze binnen de 

doelstellingen van de Stichting valt. Indien dit het geval is,  wordt gekeken of de aanvrager zelf een 

deel kan  bijdragen. In het bestuur wordt beslist hoeveel de stichting bijdraagt.  Als blijkt dat de 

aanvrager geen of weinig budget beschikbaar heeft, kan het bestuur van de Stichting besluiten de 

voorstelling volledig te financieren. Tot slot moet de Vriendenvoorstelling in de agenda van het 

theater passen. Indien de Stichting voor dat kalenderjaar geen budget heeft,  kan de voorstelling 

worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde 

van binnenkomst. 

Aanvragen worden op een bestuursvergadering behandeld. Het bestuur van de Stichting informeert 

de aanvrager en het theater over zijn besluit. Vervolgens neemt het theater het initiatief voor een 



definitieve afspraak met de aanvrager.  Als tussen twee vergaderingen in een verzoek wordt gedaan 

dat niet kan wachten, wordt dit binnen het bestuur van de Stichting per email behandeld.  

Door  de secretaris wordt conform de statuten een aantekening gemaakt van ieder  besluit  van het 

bestuur op een aanvraag. 

Als het om een klein aantal kinderen gaat, wordt in eerste instantie geprobeerd of zij naar het 

theater kunnen komen en of zij een openbare voorstelling kunnen bijwonen. Als dat niet lukt, gaat de 

voorkeur uit naar een aparte dan wel aangepaste voorstelling in het eigen theater. De Stichting kan 

ook voorzien in de vervoerskosten. Van de Vriendenvoorstellingen wordt een overzicht gemaakt met 

data en kosten. Dit overzicht wordt steeds geactualiseerd en aan de notulen van de eerstvolgende 

vergadering gehecht. 

Vrienden 

De Stichting heeft bijna 200 Vrienden die het theater een warm hart toe dragen en jaarlijks met een 

financiële bijdrage van minimaal 15 euro per jaar het theater ondersteunen. De Vrienden mogen in 

het theater op een rood fluwelen kussentje zitten tijdens de voorstellingen , ontvangen korting op 

boeken en CD's van het theater, ontvangen jaarlijks de nieuwsbrief en worden eenmaal per jaar 

uitgenodigd voor de Vriendendag (een bijzondere voorstelling met ter afsluiting een borrel). Van de 

bijdrage van de Vrienden wordt het theater ondersteund en worden Vriendenvoorstellingen 

bekostigd. De administratie van de Vrienden verloopt via de penningmeester. 

ANBI status 

De Stichting Vrienden van Koomans Poppentheater heeft een ANBI status. In 2014 wordt nader 

onderzocht welke mogelijkheden de ANBI status de Stichting biedt  om het theater optimaal te 

ondersteunen. De culturele ANBI status is tijdelijk en geldt tot en met eind 2016. 

 

Jaarlijkse evaluatie 

Het beleid van de Stichting wordt iedere twee jaar door het bestuur van de Stichting en het theater 

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester, 

bestuurslid Vriendenvoorstellingen en een bestuurslid Subsidies. De bestuurstaken zijn onbezoldigd. 

Het bestuur komt zes maal per jaar bijeen voor een vergadering. Het bestuur kan het theater 

vertegenwoordigen en wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten in het theater. 

Communicatie 

De Stichting communiceert  met haar Vrienden via de jaarlijkse nieuwsbrief die aan het van het 

theaterseizoen aan alle Vrienden wordt verstuurd. Daarnaast worden de Vrienden eenmaal per jaar 

uitgenodigd voor de Vriendendag en wordt via de website van het theater en per email 

gecommuniceerd.      - O - 


