Jaarverslag Stichting Vrienden van Koomans Poppentheater 2013 – definitief

Ontwikkelingen in 2013
Het jaar 2013 stond voor de stichting Vrienden van Kooman’s Poppenntheater in het teken van de
nieuwe voorstelling ‘ Zevenslapers’. Het aantal Vrienden is licht gedaald en het is gelukt om zeven,
door de stichting (deels)bekostigde, Vriendenvoorstellingen te verzorgen.
Vriendenvoorstellingen
In 2013 werden dankzij de steun van de Vrienden zeven Vriendenvoorstellingen verzorgd:
•

Een groepje kinderen met ouders van de mytylschool Maurice Maeterlinck hebben op 6
maart 2013 de voorstelling de Parapluvogel in het theater bezocht.

•

Voor VSO de Hoge Brug (speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) is de
voorstelling Max de Mol op school op 22 februari 2013 gespeeld.

•

LUMC diabeteskinderen, op 3 april 2013, voorstelling Max de Mol in het theater en busreis
verzorgd.

•

Op Ziezomerzooi, het vakantiekamp voor jonge kinderen met kanker, is op donderdag 20 juni
2013 de voorstelling Max de Mol op locatie verzorgd.

•

In samenwerking met Stichting Jeugdformaat hebben 16 gezinnen op woensdag 5 juni en
woensdag 12 juni 2013 de openbare voorstelling De Apenbroodboom bezocht.

•

Voor kinderen en begeleiders van de Visio school, speciaal onderwijs voor blinde en
slechtziende kinderen, is op 5 november 2013 een voorstelling in theater en busvervoer
geregeld.
Het Ronald McDonaldhuis in Den Haag heeft vrijkaartjes ontvangen voor broertjes/zusjes
van patiënten die in het ziekenhuis verblijven, zodat zij een reguliere voorstelling in het
theater kunnen bezoeken.

•

Vrienden
Het aantal Vrienden is in de afgelopen jaren gegroeid en is in het kalenderjaar 2013 licht gedaald van
192 in januari 2013 naar 187 eind december 2013. De Vrienden zijn in de zomer 2013 benaderd met
de vraag of ze emailadres kunnen doorgeven in verband met het voornemen in 2014 de nieuwsbrief
digitaal te versturen.
Vriendendag 2013
Om de Vrienden te bedanken voor hun steun wordt jaarlijks de Vriendendag georganiseerd. Tijdens
de Vriendendag op 13 oktober 2012 hebben zo’n 75 Vrienden met (klein)kinderen genoten van de

kindervoorstelling ‘Zevenslapers’. De Vrienden stelden tal van vragen en konden een kijkje achter de
schermen nemen. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Financiën
De Vrienden hebben in 2013 in totaal € 4.842,-bij elkaar gebracht. In 2013 hebben 7 door de stichting
bekostigde Vriendenvoorstellingen plaatsgevonden. Voor meer informatie zie de begroting en
jaarrekening 2013 in de bijlage. De crowdfunding via www.voordekunst.nl. is niet via de Stichting
Vrienden van Kooman’s Poppentheater geregeld, maar heeft het theater zelf georganiseerd.
Subsidies
In 2013 heeft de Stichting in totaal € 9200,- subsidie ontvangen van de Stichting Boschuysen
€ 3000,- , van het Prins Bernard Cultuurfonds € 800,- en van de Gemeente Den Haag € 5400,- voor de
nieuwe voorstelling ’ Zevenslapers’.
Communicatie
In september 2013 is de nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief bevat een beschrijving van de
Vriendenvoorstellingen, een uitnodiging voor de Vriendendag, een overzicht van de financien en
subsidies en nieuws over het theater, en wordt aan het begin van het theaterseizoen aan alle
Vrienden verstuurd.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2013 gelijk gebleven:
Riwka del Canho, Vriendenvoorstellingen
Peter van Eeten, Penningmeester
Marijke Geertsema, Subsidies
Renée van Leeuwen, Secretaris
Barbara Gemen, Voorzitter

In 2013 is aan het beleidsplan voor de komende jaren gewerkt. Begin 2014 nemen twee
bestuursleden afscheid: Marijke Geertsema en Peter van Eeten en is in hun opvolging voorzien. Het
bestuur is in 2013 zes maal plenair bijeengekomen op: 21 januari, 27 maart, 18 juni, 3 september, 13
oktober en 25 november 2013. Daarnaast is gewerkt in kleiner verband.
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