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Het jaar 2016 zat vol met grote uitdagingen: meerdere oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika, gepaard met economische onzekerheden, hebben een grote vluchtelingenstroom ontketend. Een deel van de mensen in nood, inclusief tienduizenden kinderen, hebben via vaak gevaarlijke routes, onder andere via schamele boten op Middellandse Zee, hun weg naar Europa gevonden.  Voor vele Europese landen betekende de komst van zo’n groot aantal vluchtelingen een politieke aardbeving. Regeringen, politieke bewegingen en partijen hadden zeer verschillende opvattingen over de oorzaken en gevolgen van deze grote migratie: Duitslag heeft circa 1 miljoen vluchtelingen opgenomen, Hongarije heeft zich volledig geïsoleerd door een hek van prikkeldraad op haar grenzen neer te zetten. Nederland heeft met vele noodopvangcentra huisvesting geboden aan circa 50.000 vluchtelingen.   Wat heeft het WOLKENTHEATER gedaan in deze situatie? Hetzelfde dat zij al meer dan twintig jaar hebben gedaan: met leuke en creatieve theater evenementen kinderen in asielzoekerscentra een steuntje in de rug te geven en via de media Nederlands publiek een positiever beeld geven over vluchtelingenproblematiek.       Adrijan Siniša Rakić Oprichter en directeur WOLKENTHEATER  
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2. BELEIDSPLAN   
 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.    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.    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. 
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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.   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.    Huisvesting De stichting huurt een kein kantoor in Amsterdam waar alle voorbereidende activiteiten van het WOLKENTHEATER plaats vinden.           

  Fondsenwerving Asielzoekerscentra en locaties van VluchtelingenWerk hebben geen middelen om de activiteiten van het WOLKENTHEATER  (volledig) te bekostigen. De stichting  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.    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.   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.     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.   
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3. VERSLAG 2016 
 
Doelstelling 1: ZOMERFESTIVAL Tijdens de zomervakantie wilde het WOLKENTHEATER vuchtellingenkinderen een duwtje in de rug geven, door de zware realiteit van hun AZC voor één dag om te toveren in een vrolijke plek voor theater, plezier en ontmoeting. In de zomer 2016 organiseerde het WOLKENTHEATER bij tweeëntwintig AZC’s door het hele land een openluchtfestival. Een circusterrein werd opgebouwd waar circusworkshops werden gegeven en een clownsvoorstelling werd gespeeld. Het ZOMERCIRCUS wass speciaal ontwikkeld voor vluchtelingenkinderen in Nederlandse AZC's. De workshopbegeleiders en de acteurs hebben zo min mogelijk woorden gebruikt en communiceerden met de kinderen vooral via gebaar, mimiek en muziek. Dit zorgde ervoor dat iedereen - ook diegene die nog geen Nederlands spraken - mee konden doen! Het ZOMERCIRCUS was een interactief evenement en de participatie van de kinderen werd constant door de medewerkers van het WOLKENTHEATER gestimuleerd.   

  Het spelen in de openlucht zorde ervoor dat  iedere voorbijganger - zowel jong als oud - kon meegenieten. Niet alleen de kinderen en hun ouders van binnen maar ook van buiten het AZC waren welkom. Er werd aandachtig en met veel enthousiasme gekeken en meegedaan. De kinderen reageerden vanaf het begin tot het eind erg goed. De saamhorigheid die het product was van de aanwezigheid van het WOLKENTHEATER maakte het op allerlei fronten een heel dankbaar project.  Om de kinderen van de AZC’s meer te betrekken bij de activiteiten heeft  het WOLKENTHEATER  ze van tevoren gevraagd om een tekening te maken van hun droomcircus. Van de kindertekeningen is de poster gemaakt die de AZC's konden gebruiken als affiche, ter aankondiging van de voorstelling van het WOLKENTHEATER.  We hopen hiermee u een goed beeld te geven van hoe bijzonder en betrokken ons publiek is!    We zijn heel trots op de soepele samenwerking met de medewerkers van het AZC. Dankzij hun inzet en goede wil ZOMERCIRCUS een succes geworden. Wij hopen deze samenwerking te kunnen voortzetten. In de toekomst willen wij het AZC en hun medewerkers nog meer motiveren om tijdens de aanwezigheid van het WOLKENTHEATER het AZC ook open te stellen 
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voor bewoners uit de buurt. Zo hoopt het WOLKENTHEATER  nog meer een verbinder te kunnen zijn tussen bewoners van binnen en buiten AZC's.   Speellijst:  
Maandag 18 juli  Dinsdag 19 juli  Woensdag 20 juli  Donderdag 21 juli  Vrijdag 22 juli  Zondag 24 juli  Maandag 25 juli  Dinsdag 26 juli  Woensdag 27 juli  Donderdag 28 juli  Vrijdag 29 juli 

11:00 16:00  10:30 15:00  11:00 16:00  11:00  16:00  10:30 16:00  10:00 15:00  11:00 16:00  11:00 16:00  11:00 16:00  10:30 16:00  10:30 16:00  

AZC Den Helder AZC Heerhugowaard AZC Alkmaar AZC Almere AZC Drachten AZC Burgum AZC Oude Pekela AZC Onnen AZC Luttelgeest AZC Schalkhaar AZC Emmen AZC Hoogeveen POL Ter Apel AZC Zweeloo AZC Venlo AZC Baexem AZC Heerlen AZC Gulpen-Wittem AZC Budel-Dorplein AZC Gilze en Rijen AZC Aalten AZC Grave 
 Evaluatie met AZC medewerkers   De hele middag heb ik als een mooi moment ervaren, met als hoogtepunt de voorstelling. Echt prachtig om te zien hoe de spelers, met hun bijzondere mimiek, de kinderen van begin tot eind vermaakt hebben. Wat mij betreft een dikke prima! - Jeroen Pomper - AZC Hoogeveen  Ik vond het een fijne samenwerking. Goed geregeld, alles was snel opgezet en zowel de workshop als de voorstelling waren leuk om te zien! Ga zo door! - Siham Belkasmi -AZC Alkmaar  Het toneelstuk was erg leuk om te zien, kinderen en ouders werden hierbij mooi betrokken. We hebben een leuke dag gehad, waar we onze bewoners (ouders en kinderen) met volle teugen van hebben zien genieten. - Harma Benjamins en Mariska Brakels - AZCL Ter Apel  Veel kinderen hebben gevraagd wanneer er weer een voorstelling komt. Dit geeft wel aan dat ze echt genoten hebben. - Rik Schotman - AZC Venlo  Er was ontzettend veel enthousiasme bij de kinderen en ouders niet te vergeten. Het gewoon weer even kind zijn is zo heerlijk om te zien bij je eigen bewoners. Er zijn ook kinderen uit de buurt geweest. - Anna Luijmes - AZC Aalten  Het enthousiasme van de spelers en de blije gezichtjes van onze kids is mij bijgebleven. Onze bewoners zijn altijd blij wanneer jullie er zijn. Ga zo door, we zijn altijd blij met jullie! - Angela Sevenich - AZC Baexem  
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Doelstelling 2:  SINTERFEEST Sinterklaas heeft alle kinderen lief, ook kinderen die in azielzoekerscentra (AZC’s)  wonen! De Sint kwam dan ook naar achtentwintig AZC’s door het hele land  om te laten zien dat ook vluchtellingenkinderen - die al zoveel allende hebben meegemaakt - in dit land meetellen en dat zij voor de Sint net zo belangrijk zijn als alle andere kinderen. Het WOLKENTHEATER bouwde rond dit bezoek een vrolijk en theateraal feestje.   Eerst werden Sinterklaasliedjes geleerd en gezongen met de kinderen. Daarna werd de voorstelling gespeeld door twee Clownpieten, en als grote finale kwam de Sint zelf. Ieder kind kreeg een cadeautje en kon met de Sint op de foto. Alles werd grotendeels zonder woorden gespeeld. Het WOLKENTHEATER gaf op deze wijze een vrolijke en voor iedereen te begrijpen introductie van de Nederlandse cultuur en gewoontes.  Sinds 2005 is in Nederland het aantal asielaanvragen niet meer zo hoog geweest als in 2016. Ruim 4.500 kinderen in de leeftijd van 0 - 12 verblijven in AZC's. Meer kinderen en minder ruimte, betekent minder aandacht en minder afleiding. De warmte en gezelligheid die Sinterklaas met zich mee bracht, was dan ook meer dan welkom!  Speellijst:  Maandag 21 november 16:00 AZC Grave 
19:00 AZC Velp 

Dinsdag 22 november 16:00 POL Wageningen 
19:00 POL Arnhem 

Woensdag 23 november 14:00 AZC Den Helder 
18:30 AZC Heerhugowaard 

Donderdag 24 november 16:00 AZC Alkmaar 
19:30 AZC Katwijk 

Vrijdag 25 november 16:00 AZC Hoogeveen 
19:30 AZC Luttelgeest 

Zondag 27 november 12:00 POL Ter Apel 
15:30 AZC Zweeloo 

Maandag 28 november 16:00 AZC Oude Pekela 
19:30 AZC Onnen 

Dinsdag 29 november 16:00 AZC Burgum 
19:00 AZC Drachten 

Woensdag 20 november 14:00 AZC Aalten 
17:30 POL Doetinchem 

Donderdag 1 december 16:00 AZC Schalkhaar 
19:30 AZC Almere 

Vrijdag 2 december 16:00 AZC Heerlen 
19:00 VW Heerlen 

Zaterdag 3  december 12:00 AZC Maastricht 
15:30 AZC Echt 

Zondag 4 december 12:00 AZC Budel-Dorplein  
15:30 AZC Gilze 
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Maandag 5 december 13:00 AZC Baexem 
16:30 AZC Venray  

  

 Evaluatie AZC medewerkers  De blijheid en vrolijkheid van de kinderen is ons bijgebleven. Kinderen hebben veel plezier beleefd aan de voorstelling. - Tjitske Minnema,  AZC Burgum   De kinderen en ouders vonden het SINTERFEEST heel erg leuk. Het zingen van liedjes vond ik erg geslaagd. Ook fijn dat het Wolkentheater nog een rol wilde spelen in het uitdelen van de cadeaus. Een meisje zei na afloop tegen mij: Sinterklaas was mooi! - Yvonne Fransen, AZC Maastricht   Net als vorig jaar was het erg geslaagd! We hebben weer genoten! Wij hebben de samenwerking met het WOLKENTHEATER als prettig ervaren.  - Sanne Postma, AZC Oude Pekela  Ouders en kinderen hebben een zeer leuke ochtend gehad. Zeker omdat het de eerste kennismaking met Sinterklaas was. Het belangrijkste doel is daarin geslaagd; even een andere gedachte teweeg brengen en leven in het hier en nu!  - Rico, Judith en Suzanne, AZC Budel-Cranendonck   De kinderen hebben genoten, zij vroegen wanneer Sinterklaas terugkomt. Verschillende ouders hebben ons bedankt voor het theater en de cadeautjes die wij hebben uitgedeeld. Hopelijk tot volgend jaar en nogmaals bedankt! - Hanan Ajenan, AZC Alkmaar  Een klein stukje integratie op ons AZC kan geen kwaad en voor onze kinderen is het een heel leuk feest. Ook voor ons als personeel is het leuk om met zoiets positiefs bezig te zijn. - Margriet Molenaar, AZC Luttelgeest   Het was weer een erg leuke voorstelling en het thema Sinterklaas moet gewoon blijven! De bewoners die er waren, vonden het erg leuk en de reacties waren allemaal positief. - Lucy Mulder, AZC Zweeloo  We hebben weer genoten van een geweldige voorstelling. Ik hoop dat wij jullie volgend jaar weer mogen begroeten met een voorstelling met Sinterklaas. - Sandra Somer, AZC Schalkhaar  
Publiiteit 2016 Er zijn meerdere TV items gemaakt over het WOLKENTHEATER door o.a. Omroep Brabant, RTV Drenthe, RTV Oost en Omroep Flevoland (zie: www.wolkentheater.nl/archief). De Facebookpagina van het WOLKENTEHATER heeft meer dan 1000 likes gekregen. De crowdfunding campagne was voor het WOLKENTHEATER ook een vorm van PR. 
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Team 2016 In het jaat 2016 was er binnen het team van het WOLKENTHEATER sprake van een inspirerende mix van oude en nieuwe medewerkers.  

  
Van links naar rechts: Adrijan Rakić – oprichter en directuur, Judith Bruynzeels – workshopbegeleider, Marion Lépinasse – vrijwilliger,  Kristien Sonnevijlle - workshopbegeleider , Hans Schut – productiemedewerker,  Jocelyne Moreau – fotograaf, Paul van der Heijden - speler, Arno Huibers – speler, Kim Badira Kwaaitaal – vrijwilliger, Tobias Verhagen – productiemedewerker  Het bestuur en de directeur In 2016 bestond het bestuur uit volgende personen: Erik van Rossem - voorzitter, Vlatka Šimac - secretaris, Minja Pandurov - penningmeester. Directeur was Adrijan Siniša Rakić. Noch directeur, noch bestuursleden hadden in 2016 relevante nevenfuncties.  
4. JAARPLAN 2017 
In het jaar 2017 willen we werken aan een grotere naamsbekendheid, een bredere netwerk EN, verghoging van de inkomsten als voorwaarde voor uitbreiding van activiteiten in de toekoms,.   
Doelstelling 1:  CIRCUSFESTIVAL Tijdens de zomervakantie 2017 willen wij een rondreizende artistieke karavaan, CIRCUSFESTIVAL, organiseren dat neerstrijkt bij verschillende AZC’s door het hele land. Eenmaal aangekomen wordt in een mum van tijd een circusterrein opgebouwd. Daar, in een veilige, grappige en creatieve sfeer, krijgen kinderen en gezinnen van binnen en buiten de AZC’s de mogelijkheid om aan een CIRCUS WORKSHOP deel te nemen. Wij laten eerst verschillende circusdisciplines zien, waarna kinderen 
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onder begeleiding zelf hun "circustalenten" kunnen ontwikkelen en uitproberen. Na een pauze met limonade en koekjes wordt een CIRCUSVOORSTELLING gespeeld. Na de voorstelling wordt een grappige CIRCUSDISCO georganiseerd waar alle clowns en alle kinderen aan deel kunnen nemen. Na afloop krijgt ieder kind nog een CIRCUSCADEAU in de vorm van een clownsneusje of iets dergelijks.  Met het CIRCUSFESTIVAL willen wij tijdens bij 20-tal verschillende AZC’s door het hele land langsgaan en minimaal 4.000 mensen bereiken, waarvan 2.000 kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar. De speeldata worden gekozen in overleg met de AZC's.    Doelstelling 2:  SINTERFEEST 2017 In november en december 2017 willen we de kinderen van 30-tal diverse azc's blij maken met een evenement rond de Goedheiligman. Het programma zal beginnen met een creatief atelier, waarbij de kinderen geschminkt zullen worden en worden er pietenmutsen gemaakt. Daarna wordt een poppentheatervoorstelling gespeeld. Als grote finale komt Sinterklaas met zijn Pieten. Sinterklaas  maakt graag kennis met de kinderen en besteedt veel aandacht aan hun kleurplaten, verhalen, dansoptredens, liedjes, etc. Ieder kind krijgt  ook een cadeau. Want Sinterklaas heeft alle kinderen lief!  Begroting 2017  

                      

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving 70.000,00 
 Subsidies van overheden  30.000,00 
 Som der baten  100.000,00 
   
LASTEN Doelstelling 1 -  ZOMERCIRCUS 50.000,00 
 Doelstelling  2 -  SINTERFEEST2017 45.000,00 
 Beheer en administratie 2.500,00 
 Som der lasten  97.500,00 
   
RESULTAAT Resultaat 2.500,00 
 Resultaatbestemming: continuïteitsreserve 2.500,00 
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JAARREKENING 2015 
(alle bedragen zijn in euro's)  

 
Balans   
 31 dec 2016   31 dec 2015   
ACTIVA     
Vaste activa     
     Materiële vaste activa  2.753,63 1.565,25 
Vlottende activa   
     Vorderingen en overlopende activa 24.443,26 27.968,32 
     Liquide middelen  12.301,29 8.375,76 
Totaal activa 39.498,18 37.909,35 
   
PASSIVA   
Reserves en fondsen   
        Continuïteitsreserve 13.184,01 14.098,25 
        Bestemmingsreserve 22.000,00 24.000,00 
 Kortlopende schulden 4.314,17 570,36 
Totaal passiva 39.498,18 37.909,35 

 

  

Staat van baten en lasten 
  Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 
BATEN:    
Baten uit eigen fondsenwerving 63.344,36 70.000,00 52.339,52 
Subsidies van overheden  33.700,00 30.000,00 7.550,00 
Rente 0,00 0,00 -1,32 
Overige baten 384,57 0,00 0,00 
Som der baten  97.428,93 100.000,00 59.888,20 
    
LASTEN:    
Doelstelling  ZOMERCIRCUS (2016) 50.728,97 50.000,00 0,00 
Doelstelling  SINTERFEEST (2016) 46.771,79 45.000,00 0,00 
Doelstelling  ZOMERFESTIVAL (2015) 97.500,76 0,00 32.524,21 
Doelstelling  SINT IN DE WOLKENT (2015) 0,00 0,00 19.112,78 
    
Beheer en administratie 2.842,41 0,00 125,83 
Som der lasten  100.343,17 95.000,00 51.762,83 
    
Resultaat  -2.914,24 5.000,00 8.125,27 
    
Resultaatbestemming     
Mutatie  continuïteitsreserve -914,24 5.000,00 8.125,27 
Mutatie  bestemingsreserve -2.000,00 0,00 0,00 
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Toelichting op Balans  

 
Toelichting op Staat van baten en lasten  
Baten uit eigen fondsenweving  
Vermogenfondsen  51.00,00 
Rabobanken  5.750,00 
Sponsoring 6.00,00 
Particulren 594,36 
  
Subsidies overheiden  
Gemeenten  11.100,00 
COA/AZC’s 22.600,00 
Overige baten 384,57 
  
Kosten   
Onderzoekskosten  259,72 
Theatermateriaal  957,03 
Advertentiekosten 678,31 
Fotokopieren  250,70 
Drukkosten 459,97 
Portokosten  381,13 
Vervoerkosten  2.269,33 
Verblijfskosten 1.903,21 
Vergaderingskosten 174,28 
Honoraria  38.372,65 
Vrijwilligersvergoeding  2.900,00 
Loonkosten 46.064,94 
Huisvestingkosten 2.725,03 
Telefoonkosten 215,748 

Materiële vaste activa  
Computers 1.580,91 
Apparatuur 977,99 
Katoorinrichting 194,73 
  
Vorderingen en overlopende activa  
Te ontvangen - BTW    11.687,26 
Debiteuren    12.756,00 
  
Liquide middelen  
ING Bank Betaalrekening  12.253,83 
ING Bank Plusrekening  2,30 
Kas  45,16 
  
Kortlopende schulden  
Te betalen personeelskosten 2.617,93 
Te betalen belastingen en premies SV  0,00 
Te betalen vakantiegeld 1.696,24 
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Internetkosten 644,34 
Kantoorbenodigheiden 1.577,91 
Onderhoud apparatuur 180,53 
Administratiekosten 366,20 
Conributies 56,00 
Afschrijving computers 558,57 
Afschrijving apparatuur 226,42 
Afschrijving meubilair 121,61 
 
Percentage uitgaven van de totale baten  
Uitbesteed aan de Doelstellingen  100,00 %  
Mutatie reserve -2,9 %  
Uitbesteed aan de  Beheer en administratie   2,9 %  
  Het bezoldigings- en vergoedingenbeleid  De leden van het bestuur 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  De jaarrekening is opgesteld in overeen- stemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 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 2015 ook de door het bestuur vastgestelde begroting voor het lopend boekjaar (2016) opgenomen. Ter vergelijking zijn de gerealiseerde cijfers opgenomen van het jaar 2014.  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.  Staat van baten en lasten De baten worden verantwoord in 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. 


