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Jaarverslag 2017
In het jaar 2017 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van Kooman’s
Poppentheater inspanningen verricht om Vriendenvoorstellingen onder de aandacht te
brengen bij diverse instanties. Het aantal Vrienden gegroeid, er is een nieuw bestuurslid
aangetrokken en de Vriendendag heeft in een nieuwe opzet plaatsgevonden. Daarnaast
stond de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor vrijwilligers op de agenda.
Vriendenvoorstellingen
Er zijn diverse inspanningen verricht om de mogelijkheid van Vrienden-voorstellingen
onder de aandacht te brengen bij diverse instanties. Er is een ontmoeting geweest met
medewerkers van Stichting Jeugdformaat, waaruit een samenwerking voortkwam in de
Week van de Pleegzorg. Tevens is contact gelegd met diverse scholen, waaronder de
Bazaarschool bij een asielzoekers centrum in Rijswijk. Hieruit zijn twee
Vriendenvoorstellingen gekomen die plaatsvonden in najaar 2017.
In 2017 werden met steun van de Stichting de volgende Vriendenvoorstellingen
mogelijk gemaakt:
•

Op 29 september 2017 is de voorstelling “De Apenbroodboom” gespeeld voor ca
50 leerlingen van de Bazaarschool in Rijswijk, een school bij een asielzoekers
centrum. De voorstelling werd in het poppentheater gespeeld, en de Stichting
financierde de voorstelling en busvervoer voor 100%, in totaal € 795,00.

•

Op 5 oktober 2017 is “De Apenbroodboom” gespeeld in het poppentheater voor
35 leerlingen van de Visio School, een school voor blinde en slechtziende
kinderen. De Stichting betaalde een bedrag van € 787,00 voor de voorstelling en
busvervoer. De Visioschool betaalde een eigen bijdrage van € 87,50 (2,50 per
leerling).

Ook heeft de Stichting dit seizoen entreekaarten voor openbare voorstellingen in het
poppentheater ter beschikking gesteld.
 Op 1 en 8 november 2017 zijn in totaal 35 kaarten benut door pleeggezinnen via
een actie in het kader van de Week van de Pleegzorg.
 Op 16 december 2017 zijn 26 kinderen met begeleiding via de Stichting “Laat ze
maar Lachen” naar het theater geweest. Zij betaalden een eigen bijdrage van
€ 2,50 per kind.
Projectsubsidies
In juli 2017 is door de Stichting met succes subsidie aangevraagd bij Fonds1818
(€ 1.500) en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-holland (€ 2.250) voor aanschaf van
nieuwe licht – en geluidsapparatuur voor in de theaterkast, die sterk verouderd en aan
vervanging toe was. De uiteindelijke aanschaf van de apparatuur vond begin 2018
plaats.
De Stichting heeft tevens in 2017 met een bedrag ad € 2.000 bijgedragen aan de
ontwikkeling van de nieuwe website van het poppentheater.
Vrienden
Het aantal Vrienden is in 2017 gegroeid van 207 naar 216. De incasso wordt nu jaarlijks
per eind september gedraaid. Op 8 oktober 2017 vond de jaarlijkse Vriendendag plaats
in het poppentheater. Dit keer met een andere opzet: geen middag met borrel maar een
Vriendenontbijt op zondagochtend. Ook was de bijeenkomst dit keer meer gericht op de
‘grote mensen’ met een kijkje achter de schermen van het theaterbedrijf. Na een
inleiding van voorzitter Frits Stouten gaf Berber Kroon (zakelijk leider) een presentatie
over hoe het met het theater gaat, waarom de Stichting ooit is opgericht en hoeveel de
Stichting en de Vrienden voor het theater betekenen. Arjan speelde een deel uit De
Apenbroodboom, met veel verwijzingen naar de Vriendendag en de actualiteit. De
Vrienden was gevraagd iemand mee te nemen waarvan werd vermoed dat die het
poppentheater ook leuk zou vinden of eventueel vriend zou willen worden. Er zijn
daardoor ter plekke drie nieuwe vrienden geworven. Er waren ca 30 aanwezigen.
Vrijwilligers
Om het theater te ondersteunen maakt de Stichting het mogelijk om vrijwilligers bij het
theater een vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen. Er worden in 2017 met vier
vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst getekend, drie medewerkers zaalwacht en
een publiciteitsmedewerker.

Communicatie
In september 2017 is de jaarlijks nieuwsbrief digitaal uitgebracht. De nieuwsbrief bevat
een beschrijving van de Vriendenvoorstellingen, een uitnodiging voor de Vriendendag,
een overzicht van de financiën en subsidies en nieuws over het theater .
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2017 gewijzigd. Alexander Werre is per 1 januari
2017 afgetreden en per die datum opgevolgd door Niels de Lanoy Meijer
(penningmeester).
Het bestuur is in 2017 zeven maal plenair bijeengekomen , te weten op 16 januari, 20
maart, 16 mei, 4 juli, 22 augustus, 1 september en 27 november.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 is als volgt:
Naam

datum aantreden verloop termijn

Frits Stouten
Madeleen Reijnders
Ellen Hal
Niels de Lanoy Meijer

01-01-2014
09-03-2015
01-09-2015
01-01-2017

01-01-2018
09-03-2019
01-09-2019
01- 01-2021

Vastgesteld in Den Haag,

30 juni 2018

Frits Stouten,

Ellen Hal

Voorzitter

Secretaris

voorzitter
bestuurslid Vriendenvoorstellingen
secretaris
penningmeester
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Balans

2017

2016

5.962

4.351

4.201

4.191

10.163

8.542

Eigen vermogen

10.163

8.542

Totaal

10.163

8.542

5.818

4.700

0

2.000

11

31

5.829

6.731

Activa
ING rekening courant
Spaarrekening
Totaal
Passiva

Exploitatierekening
Baten
Bijdragen vrienden van Stichting
Subsidies
Overig (w.o. rente)
Totaal
Lasten
Doeluitkeringen

4.535

5.501

Kosten banken

133

103

Secretariële kosten

142

394

Totaal

4.207

5.997

Exploitatiesaldo

1.622

734

Toelichting
1)

1)

Ontwerp/productie nieuwsbrieven 2016 & 2017

468

Vrijkaarten in kader van Week van de Pleegzorg

350

Vrijkaarten tbv Stichting ‘Laat ze maar lachen’

135

Vriendenvoorstelling en busvervoer Visioschool

787

Vriendenvoorstelling en busvervoer Bazarschool

795

Gift/bijdrage communicatie Kooman’s Poppentheater

2.000
4.535

