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VOORWOORD 
 

 
Als theatermaker kan ik mij geen beter werk bedenken dan het werk dat ik al doe:  met een groep 

kunstenaars theatervoorstellingen vol vreugde en hoop brengen waar dat nodig en schaars is, in ons 

geval bij de ontheemde kinderen in asielzoekerscentra. Steeds opnieuw, al meer dan twintig jaar, 

blijft de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze vluchtelingenkinderen mij verbazen en ontroeren: een 

paar maanden nadat ze uit alle windstreken naar Nederland  zijn overgewaaid, zitten ze begin 

december netjes op hun stoeltjes vol spanning en verwachting  "Sinterklaasje kom maar binnen met 

je knecht!" te zingen! Deze kleine helden moeten we helpen en voor hun bruggen bouwen met de 

rest van Nederland! 

 

In de afgelopen twee jaar was er sprake van een daling van het inkomen van de stichting, en 

daarmee ook van de activiteiten, ten gevolge van de algehele economische situatie en tijdelijke uitval 

wegens ziekte van personeel. Inmiddels is de weg omhoog weer ingezet.  

 

De stichting zoekt steeds naar nieuwe wegen om haar doelen te kunnen verwezenlijken. Als je ons 

kan en wil helpen, met je donatie, tijd en/of ideeën, wacht niet. We zullen blij zijn van te horen! 

Want pas samen zijn we het WOLKENTHEATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrijan Siniša Rakić 

directeur  



 

BESTUURSVERSLAG 

 

 
1. BELEIDSPLAN  

 
 

1.1. Oprichting  

Stichting WOLKENTHEATER werd op Valentijnsdag 1993 opgericht door een aantal naar Nederland 

gevluchte kunstenaars afkomstig uit verschillende delen van het (toen brandende) voormalige 

Joegoslavië. Sommigen van hen verbleven tijdens hun eerste periode in Nederland in 

asielzoekerscentra (AZC) en werden daar geconfronteerd met de leefsituatie van jonge 

vluchtelingenkinderen die met  of zonder ouders wachtten op een verblijfsvergunning. Zij besloten 

met de middelen die ze hadden iets positiefs te ondernemen voor deze kwetsbare groep kinderen. 

Met zelfgemaakte poppen speelden zij theatervoorstellingen voor de jonge kinderen in AZC. Dit was 

zo’n succes en de reacties waren zo lovend en dankbaar, dat een nieuwe stichting werd opgericht.  

Adrijan Siniša Rakić, theaterregisseur en zelf naar Nederland gekomen als vluchteling is directeur 

daarvan geworden. 

  

1.2. Visie, missie, doel 

Wij geloven dat een mens in zijn jonge ontwikkelingsjaren zoveel mogelijk moet worden geprikkeld 

om te dromen over de toekomst. Het belagrijkste dat je van een kind mag eisen is dat hij of zij zijn 

eigen dromen maakt voor de toekomst. Helaas is het zo dat veel jonge vluchtelingenkinderen al een 

veel bewogen verleden meedragen: zij hebben noodgedwongen hun thuis, familie en vriendjes 

achterlaten. Hoe kan je van kinderen met zulke verledens, nog verwachten dat ze ruimte hebben om 

na te denken over de mogelijkheden van de toekomst?  

 

Wij geloven in het de kracht van kunst en dat dat theater op een pedagogisch verantwoorde wijze en 

in een speelse omgeving de fantasie van kinderen zo kan prikkelen dat het heelzaam kan zijn.  

WOLKENTHEATER wil een plek zijn waar een gevlucht kind door de magie van spel  het leven van 

alledag even kan vergeten, zich kan laten meevoeren in de meest spannende verhalen en avonturen, 

en weer gewoon kind kan zijn. 

 

De voorstellingen van het WOLKENTHEATER zijn gebaseerd op sprookjes uit verschillende culturen en 

behandelen universele thema’s als hoop, liefde en vriendschap. Zij zijn met zorg en aandacht 

gemaakt speciaal voor deze groep kinderen en er wordt rekening gehouden met taal- en 

cultuurbarrières.  Het WOLKENTHEATER treed op in tientallen asielzoekerscentra en locaties van 

VluchtelingenWerk.  Het WOLKENTHEATER is, als enige organisatie die professioneel theater maakt 

dat speciaal voor vluchtelingenkinderen is bedoeld, uniek in Nederland.  

 

AZC Drachten 

 



 

1.3. Bestuur  

De stichting wordt bestuurd door het bestuur die volgende documenten vaststelt:  

-  een beleidsplan,   

- het jaarplan met een begroting voor het volgende boekjaar  en   

- een jaarverslag met de jaarrekening na afloop van het boekjaar. 

Het beleidspalan wordt jaarlijks geëvolueerd en op basis van de nieuwe inzichten aangepast. Op 

basis van het beleidsplan wordt  voor elk komend jaar een concreet jaarplan ontwikkeld. 

Alle andere bepalingen ontremt het funcioneren van het bestuur zijn opgenomen in de statuten van 

de stichting en in het huishoudelijk reglement. 

 

1.4. Personeel 

Bij uitvoerende werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door de directeur die leiding geeft 

aan een team van medewerkers.  Voor bezoldiging van betaalde krachten is CAO theater van 

toepassing. De vrijwilligers hebben recht op een wettelijke vrijwilligersvergoeding.  

 

1.5. Huisvesting 

De stichting huurt een kein kantoor in Amsterdam waar alle voorbereidende activiteiten van het 

WOLKENTHEATER plaats vinden.  

                    Kinderen in AZC Sweikhuizen 

 

1.6. Fondsenwerving 

Asielzoekerscentra en locaties van VluchtelingenWerk hebben geen middelen om de activiteiten van 

het WOLKENTHEATER  te bekostigen. De stichting verzorgd daarom de voorstelingen gratis en moet    

de financiëring zelf rond zien te krijgen.  De stichting ontvangt geen structurele subsidies. 

Voor de ondersteuning is het WOLKENTHATER voornamelijk aangewezen tot landelijke 

vermogenfondsen, subsidies van gemeenten, sponsorgelden van locale bedrijfsleven en 

particulieren.   

De kosten voor eigen fondsenwerving mogen jaarlijks niet groter zijn dan 10 procent van de baten uit 

eigen fondsenwerving.  

 

1.7.  Het beheer van het vermogen  

Het vermogen van de stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de stichting, uitsluitend in 

liquide vorm aangehouden op een rekening courant en op een spaarrekening bij de ING Bank te 

Amsterdam.  

De stichting voert financiele administratie uit met duidelijke en conroleerbare informatie over zowel 

de aard en omvang van de inkomsten en de reserves als de kosten.  

De stichting  streeft een continuïteitsreserve op te bouwen om in de toekomst een buffer te hebben 

bij tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring.  

 

1.8. Bestedingen 

Het WOLKENTHEATER gebruikt financiële middelen voornamelijk voor het dekken van 

huisvestingskosten, theatermateriaal, vervoer- , verblijfs- en personeelskosten. 

De bestedingen dienen in overeenstemming te zijn met de doelstelling van de stichting en conform 

de begroting. De afwijkingen van de begroting moeten worden gedekt door een bestuursbesluit.

    



 

1.9. Publiciteit  

De website van de stichting is de voornaamste bron van informatie over het gezelschap en wordt 

regelmatig geupdate. Het WOLKENTHEATER onderhoudt contacten met de pers door het hele land. 

Speciale aandacht wordt geschonken aan de lokale media.  

 

 

2. VERSLAG 2013 

 
2.1.  Doelstelling 1: WAAR IS SINTERKLAAS?  

De tournee van de theatervoorstelling WAAR IS SINTERKLAAS? is volgens plan verlopen: zij begon op 

22 november en duurde tot 5 december. In totaal hebben wij 25 optredens in diverse 

asielzoekerscentra (AZC) en locale vestigingen van VluchtellingenWerk (VW) verzorgd door het hele 

land. Per voorstelling waren er gemiddeld 70 kinderen en 30 volwassenen aanwezig, in totaal naar 

schatting 2500 toeschouwers. Alle aanwezige kinderen hebben naast een poppentheatervoortelling 

en een bezoek van Sint en Piet ook een cadeau gekregen. Naast vele positieve krantenrecensies 

hebben we ook en zeer geslaagde reporage van TV L1 gekregen die te zien is op onze website.  

De vreugde en het enthousiasme waarmee wij in de AZC en VW zijn ontvangen, waren een duidelijke 

bevestiging dat ons werk zinvol is. Wij zijn zeer tevreden met de resultaten van dit project en hopen 

onze Sinterklaasvoorstellingen in de toekomst voort te kunnen zetten. 

 

2.2. Doelstelling 2: OMTOVERING  Deel 1 

Buiten het organiseren en spelen van theatervoorstellingen, is het WOLKENTHEATER in 2013 ook 

begonnen met een reorganisatie van de stichting; de omtovering van het WOLKENTHEATER. Deel 1 

van deze omtovering is een interne reorganisatie, waarbij wij de sterke en de minder sterke punten 

van de stichting en de organisatie hiervan hebben willen benoemen. Op deze wijze hebben wij de 

basis van de stichting opnieuw bepaald en verbeterd waar nodig. Een eerste concrete stap waarin 

deze interne reorganisatie tot uiting kwam, was een herziening van de website. 

 

2.3 Het bestuur en de directeur 

In 2013 bestond het bestuur uit drie personen: Erik van Rossem – voorzitter, Nenad Martinović – 

secretaris en Minja Pandurov – penningmeester. Directeur was Adrijan Siniša Rakić. Noch directeur, 

noch bestuursleden hadden in 2013 relevante nevenfuncties. 

 

 

 

Spelers:      Tobias Verhagen                   Anne-Marie van den Aarsen                     Arthur Geesing 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

3. JAARPLAN 2014 

 

 
3.1. Uitbreiding activiteiten 

Wij hebben gemerkt dat er een grote vraag is naar de voorstellingen die wij verzorgen. Om aan deze 

vraag te voldoen en een bepaalde continuïteit te bieden  gaat  het  WOLKENTHEATER in 2014  haar 

activiteiten uitbreiden van één naar twee theatertournees per jaar. 

 

3.2. Doelstelling 1: PAPARUDO!  

PAPARUDO! is een reizende theatervoorstelling in de letterlijke zin van het woord. Twee karakters, 

een circusdirecteur en een clown, bouwen overal waar ze komen een revue op en toveren normale 

voorwerpen om tot de meest bijzondere poppen en rekwisieten.  

Het WOLKENTHEATER komt in juli en augustus 2014 langs een twintigtal verschillende AZC en hoopt 

zo circa 2.000 kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar te bereiken. Bij de voorstellingen in de 

AZC worden ook Nederlandse gezinnen uit de omgeving uitgenodigd. Op deze manier kunnen de 

kinderen elkaar ontmoeten, kennis nemen van elkaars leefwerelden en worden eventuele 

vooroordelen mogelijk opgeheven.  

 

3.3. Doelstelling 2: SINTTOUR 2014 

Het WOLKENTHEATER reist gedurende november en december 2014 langs een twintigtal AZC en 

locale vestigingen van VluchtelingenWerk om een sinterklaasvoorstelling te spelen voor jonge 

vluchtelingenkinderen (van 4 tot 12 jaar). Het programma van dit sinterklaasevenement begint met 

een knutselatelier. Daarna wordt de nieuwe poppentheatervoorstelling over Sinterkaas gespeeld. Als 

grote finale komt dan, begeleid door zijn pieten, Sinterklaas zelf. Sint en pieten maken graag kennis 

met de kinderen en besteden veel aandacht aan hun kleurplaten en verhalen. Ten slotte krijgt ieder 

kind van Sinterklaas persoonlijk een cadeau. Want Sinterklaas heeft alle kinderen lief! 

Sinterklaas is een kindervriend, maar steunt tegelijkertijd ook het integratieproces. Hij is een sterke, 

maar toch zachte brug die leidt naar de Nederlandse samenleving, gewoonten en cultuur. 

 

 

 
 

 

3.4. Doelstelling 3: OMTOVERING Deel 2 

Omtovering deel 2 is een voortzetting van de met Omtovering 1 ingezette reorganisatie. Om verder 

de functionering van de stichting te verbeteren willen we het WOLKENTHEATER organisatorisch zo 

inrichten dat zij aan alle eisen van Centraal Bureau Fondsenwerving en Code Cultural Governance 

voldoet.  

Daarna willen we onze externe netwerk uitbreiden door middel van de vernieuwde website, het 

gebruik van social media en persoonlijke contacten.  

De succesvolle samenwerkingverbanden gaan we voortzetten maar ook  nieuwe mensen betrekken 

bij de stichting:  bijvoorbeeld in het bestuur, als stagiaires en in de vorm van  vrijwilligersfuncties.  

 



 

3.4. Begroting 2014 

Om dit alles te realiseren moet het productieteam van het WOLKENTHEATER het budget te 

verhogen, ten opzichte van het budget dat beschikbaar was voor 2013 en op zoek gaan naar nieuwe 

vormen van inkomsten. 

 

 

 

 

 

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en wij hopen daarin samen met u nieuwe projecten 

tot stand te brengen. Dank voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur 

Erik van Rossem – voorzitter 

 

 

 

 

 

 Begroting 2014 

BATEN:  

Baten uit eigen fondsenwerving 45.000,00 

Subsidies van overheden  20.000,00 

Som der baten  65.000,00 

LASTEN:  

Besteed aan doelstellingen:  

Doelstelling 1 -  PAPARUDO!  22.500,00 

Doelstelling  2 - SINTTOUR 2014 22.500,00 

Doelstelling  3 - OMTOVERING 2 5.000,00 

Kosten eigen fondsenwerving 5.000,00 

Beheer en administratie 5.000,00 

Som der lasten  60.000,00 

  

Resultaat  5.000,00 

  

Resultaatbestemming   

Toevoeging  aan bestemmingsreserve 5.000,00 



 

JAARREKENING 2013 
(alle bedragen zijn in euro's) 

 

 

 

 

Balans  

 
 31 dec 2013   31 dec 12 

ACTIVA     

Vaste activa     

     Materiële vaste activa  0,00 0,00 

Vlottende activa   

     Vorderingen en overlopende activa 8.848,05 10.927,67 

     Liquide middelen  7.388,50 -1.068,86 

Totaal activa 16.236,55   9.858,81 

   

PASSIVA   

Reserves en fondsen   

        Continuïteitsreserve 4.236,55 3.034,81 

        Bestemmingsreserve 12.000,00 0,00 

 Kortlopende schulden 0,00 6.824,00 

Totaal passiva   16.236,55  9.858,81 

 

 

 

Staat van baten en lasten 
 

 Realisatie 

2013 

Begroting 

2013 

Realisatie 2012 

BATEN:    

Baten uit eigen fondsenwerving 24.215,00 25.000,00 18.183,40 

Subsidies van overheden  8.500,00 10.000,00 2.250,00 

Overige baten 3.824,00 0,00 194,68 

Som der baten  36.539,00 35.000,00 20.628,08 

LASTEN:    

Besteed aan doelstellingen    

Doelstelling OMTOVERING 0,00 0,00 16.557,57 

Doelstelling WAAR IS SINTERKLAAS 20.050,00 20,000,00 0,00 

Kosten eigen fondsenwerving 0,00 5.000,00 0,00 

Beheer en administratie 3.287,26 5.000,00 1.839,72 

Som der lasten  23.337,26 30.000,00 18.397,29 

    

Resultaat  13.201,74 5.000,00 2.230,79 

    

Resultaatbestemming     

Toevoeging  aan continuïteitsreserve 1.201,74 1.500,00 2.230,79 

Toevoeging  aan  bestemingsreserve 12.000,00 3.5000,00 0,00 



 

Toelichting op Balans  

 

 

Toelichting op Staat van baten en lasten  

Baten uit eigen fondsenweving  

Vermogenfondsen  19.250,00 

Rabobanken  4.300,00 

Overige sponsoring  175,00 

Particulren  490,00 

Baten uit eigen fondsenweving totaal  26.039,00 

  

Subsidies overheiden  

Gemeenten  8.500,00 

Subsidies overheiden totaal  8.500,00 

  

Besteed aan doelstelling WAAR IS SINTERKLAAS  

Onderzoekskosten  163,08 

Theatermateriaal  1.086,46 

Fotokopieren  437,46 

Portokosten  367,70 

Vervoerkosten  1.583,60 

Consumptie  215,32 

Honoraria  10.870,94 

Vrijwilligersvergoeding  4.500,00 

Huisverstingkosten  575,91 

Telefoonkosten  183,83 

Kantoorbenodigheiden  65,70 

Besteed aan doelstelling totaal  20.050,00 

  

Kosten beheer en administratie  

Huisvestingskosten  1.241,89 

Internetkosten  623,12 

Kantoorbenodigheiden  560,21 

Administratiekosten  112,90 

Onderhoud apparatuur  28,89 

Vorderingen  

Te ontvangen - BTW   1.898,05 

Te ontvangen - Vermogenfondsen   6.250,00 

Te ontvangen - Rabobanken  € 500,00 

Te ontvangen - Gemeenten  € 200,00 

Vorderingen totaal  8.848,05 

  

Liquide middelen  

ING Bank Betaalrekening   7.303,74 

ING Bank Plusrekening  € 2,21 

Kas  € 82,55 

Liquide middelen totaal   7.388,50 



 

Huisstijl en website  28,89 

Onverrekenbare winsten/verliezen  0,30 

Kosten beheer en administratie totaal  3.287,26 

 

 

Percentage uitgaven van de totale baten 

 
Kosten van eigen  fondswerving    0% 

Uitbesteed aan de Doelstellingen  54,91%  

Uitbesteed aan de  Beheer en administratie   9,86%  

 

 

 

Het bezoldigings- en vergoedingenbeleid  

Zowel de leden van het bestuur hebben als directeur hebben volledig onbezoldigd gewerkt. De 

betaalde krachten hebben honorraria  in overeenstemmig met CAO Theater ontvangen en de 

vrijwilligers  wettelijke vrijwilliersvergoeding.  

 

 

 

 

Grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de Richtlijn 650 

Fondsenwervende Instellingen uitgaande van 

een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar 

valt samen met het kalenderjaar.  

De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op 

historische kosten. Voorzover niet anders is 

vermeld, worden activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. 

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend 

aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

In de staat van baten en lasten is naast de 

gerealiseerde cijfers van 2013 ook de door het 

bestuur vastgestelde begroting voor het 

lopend boekjaar (2014) opgenomen. Ter 

vergelijking zijn de gerealiseerde cijfers 

opgenomen van het jaar 2012. 

 

Balans  

De materiële vaste activa bestaan uit 

inventaris en computers inclusief software. 

Deze worden over meerdere jaren lineair  

 

 

 

 

afgeschreven en via een verdeelsleutel 

doorbelast aan de doelstelling en aan beheer 

en administratie. De gehanteerde 

afschrijvingspercentages zijn 33,33% voor 

computers en software en 20% voor 

inventaris. 

De vorderingen en overlopende activa zijn 

gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor 

zover nodig onder aftrek van een voorziening 

voor oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden 

en middelen in kas. De stichting heeft een 

betaal en een plusrekening bij de ING Bank. 

Wegens beperkte middelen gebruikt Stichting 

WOLKENTHEATER, van alle door de Richtlijn  

650 bepaalde soort reserves op dit momeent 

alleen continuïteitsreserve. 

 

Staat van baten en lasten 

De baten worden verantwoordin het jaar 

waarin ze zijn gerealiseerd en de lasten zodra 

ze te voorzien zijn. 

De huisvestings-, kantoor- personeelskosten 

worden aan de hand van de urenregistratie 

verdeeld naar de projecten. 

Het resultaat is het verschil tussen de totale 

baten en de totale lasten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 

mede mogelijk gemaakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende InstellingenFondsenwervende Instellingen.  


