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1. VOORWOORD

Ieder kind heeft vrolijke momenten nodig

De eerste keer dat vluchtelingenkinderen een voorstelling van het WOLKENTHEATER zien, houden zij
vaak hun jas aan en muts op. Ze zitten op hun stoeltje en kijken de kat uit de boom. Na een halfuur
worden ze vrolijk, nog vrolijker en doen ze enthousiast mee. Als ze ons volgende keer weer zien,
komen ze meteen naar ons toe: ‘Meneer, u was die rode pop, en hij was de leeuw, en ze lieten elkaar
schrikken en dat was leuk!’ Dan blijkt dat ze echt alles hebben onthouden.

Ik ben in 1992 gevlucht uit voormalig Joegoslavië, en kwam via de vredesbeweging MiZaMir
(WijVoorVrede) vaak in AZC’s. Daar ontmoette ik andere vluchtelingen en hun kinderen. AZC Haarlem
was in een oude kazerne. In de sombere kamers zaten meerdere gezinnen en voor kinderen was er
helemaal niets te doen. Toen ik daar in 1993 door de gangen liep, ging het kind in mij huilen. Wat kon
ik doen om de kinderen in het AZC op te vrolijken? Ik kon ze een leuke dag bezorgen!
Het WOLKENTHEATER brengt een beetje magie in het leven van kinderen op een AZC. Iedereen heeft
in zijn kindertijd fijne, vrolijke momenten nodig. Met familie of vrienden. Zelfs als volwassene bouw
je op die momenten. Ik ben opgegroeid in een klein stadje, zonder theater of bioscoop. Toen ik acht
was, zag ik een voorstelling van een reizend theatergezelschap op school. Voor mij was dat magie.
Elke keer als ik eraan terugdacht, gaf dat een geweldig gevoel. Die voorstelling duurde twee uur,
maar voor mij duurt die nu al bijna vijftig jaar. Ik hoop dat het WOLKENTHEATER ook hier en daar
zo’n zaadje plant.

Na 25 jaar is het nog net zo belangrijk dat het WOLKENTHEATER bestaat. Jaren geleden zei ik tijdens
een interview: ‘Mijn grootste droom is dat ons werk niet meer nodig is.’ De journalist lachte. Voor mij
betekende dat geen oorlogen en geen vluchtelingen meer. Helaas is het aantal vluchtelingen
wereldwijd sinsdien alleen maar gegroeid. De vluchtelingenkinderen komen steeds uit andere
landen, maar zijn altijd kwetsbaar. Ze zitten in een vreemd land en in een onzekere situatie. Ik vind
het nog steeds hartverscheurend als kinderen niet meer vrolijk kunnen zijn. Vorig jaar zei een
Eritrese moeder na onze voorstelling: ‘Dank u wel, dit is de eerste keer in drie jaar dat ik mijn dochter
heb zien lachen’.

Adrijan Siniša Rakić
Oprichter en directeur WOLKENTHEATER

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.
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.

3. VERSLAG 2017
Doelstelling 1: CIRCUSFESTIVAL

In de zomervakantie van 2017 maakte het
WOLKENTHEATER vluchtelingenkinderen in azc’s blij
met het openluchtevenement CIRCUSFESTIVAL. Voor
één dag werd het azc omgetoverd tot een vrolijke
theaterplek. Midden in het azc werd een circusterrein
opgebouwd. Daar konden de kinderen genieten van een
clownsvoorstelling, circusworkshop en vrolijke disco.
Het CIRCUSFESTIVAL werd speciaal ontwikkeld voor
vluchtelingenkinderen in Nederlandse azc’s. De
workshopbegeleiders en acteurs gebruiken zo min
mogelijk woorden en communiceren met de kinderen
via gebaren, mimiek en muziek.
Evaluatie met AZC medewerkers

Allereerst bedankt! Jullie hebben weer fantastische voorstellingen voor de kinderen gemaakt en
uitgevoerd. Het was zeer geslaagd. Op een laagdrempelige manier wisten jullie de kinderen goed te
bereiken en ze deden allemaal snel mee in het hele circus gebeuren. Hiervan heeft onze sportdocent
Peter veel geleerd met betrekking tot zijn eigen aanbod aan de kinderen. Het heeft hem de ogen
doen openen. De uitvoering van het circus zelf was ook geweldig. De kinderen hebben er zeer van
genoten. Barry Kossen-Merse – AZC Den Helder/ Doggershoek

Medewerkers:
Ontwerp poppen, decor en kostuums: Arthur Geesing
Theaterdocenten: Sabine Krol en Hans Schut
Spelers: Arthur Geesing en Rianne de Reu
Tekening: Nenad Vukmirovic Woek
Graphic design: Martin Takken
Web site: Frank Filius
Productie: Tobias Verhagen, Hans Schut en Adrijan Siniša Rakić

Speellijst:

Dinsdag 18 juli

Woensdag 19 juli

Donderdag 20 juli
Vrijdag 21 juli

Zaterdag 22 juli
Zondag 23 juli

Maandag 24 juli
Dinsdag 25 juli

Woensdag 26uli

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

AZC Zeist
AZC Zeewolde
AZC Gilze en Rijen
AZC Weert
AZC Maastricht
AZC Echt
AZC Overloon
AZC Aalten
AZC Schalkhaar
AZC Luttelgeest
AZC Emmen
AZC Assen
AZC Delfzijl
AZC Oude Pekela
AZC Burgum
AZC Drachten
AZC Sneek
AZC Den Helder

Doelstelling 2: SINTERFEEST 2017
Natuurlijk bezocht Sinterklaas in 2017 ook weer alle
kinderen die in een azc wonen. Het WOLKENTHEATER
bouwde rond dit bezoek een vrolijk en theatraal feestje.
De clownpieten maakten veel muziek en zongen
Sinterklaasliedjes met de kinderen. De kinderen zaten
met glunderende ogen te kijken en sommigen kregen een
kleine rol in de voorstelling. De clowns waren een beetje
zenuwachtig voor het bezoek van de Sint. Een van hen
moest zijn overhemd nog strijken en dat ging natuurlijk
helemaal mis… Eindelijk kwam de Sint. Ieder kind kreeg
een cadeautje en kon met de Sint op de foto.
Evaluatie AZC medewerkers

We hebben heel erg genoten van jullie voorstelling. Voor jong en oud was het een groot feest! Ook
erg leuk dat het heel begrijpelijk is voor iedereen die de taal nog niet goed spreekt. Absolute
pluspunten: De duidelijke communicatie: zowel vooraf als ook op de avond zelf; Prachtige
voorstelling; Enthousiaste mensen die een duidelijke klik hebben met de doelgroep.
Suggesties: Eigenlijk heb ik die niet! Je kunt goed merken dat de voorstelling al vaker gegeven is, dat
jullie bekend zijn op de AZC ’s en dat jullie heel makkelijk kunnen schakelen en jullie kunnen
aanpassen aan de situatie/omgeving. Kortom: echte professionals! Judith, Samira en Melanie – AZC
Leersum
Vanmiddag zijn jullie bij ons op het AZC geweest. Ik wil jullie even laten weten dat het een geweldig
succes was. De kinderen en begeleiding waren super enthousiast. Ik wil jullie namens de kinderen,
vrijwilligers en de medewerkers van AZC Winterswijk hartelijk bedanken voor de geweldige
voorstelling. Yvonne Sheridan – AZC Winterswijk

Medewerkers:
Spelers: Arno Huibers, Paul van der Heijden, Sabine Krol en Jochem Bosselaar
Tekening: Nenad Vukmirovic Woek
Graphic design: Martin Takken
Web site: Frank Filius
Productie: Adrijan Siniša Rakić

Speellijst:
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november

Maandag 27 november

Woensdag 29 november
Doderdag 30 november
Vrijdag 1 december

Zaterdag 2 december
Zondag 3 december

Maandag 4 december
Dinsdag 5 december

12:00
15:30
12:00
15:30
12:00
16:00
15:30
19:00
16:00
19:30
16:00
19:30
12:00
15:30
12:00
15:30
16:00
19:30
16:00
19:30

AZC Rijswijk
AZC Gilze en Rijen
AZC Oisterwijk
AZC Overloon
AZC Echt
AZC Weert
AZC Winterswijk
AZC Schalkhaar
AZC Emmen
AZC Ter Apel
AZC Assen
AZC Delfzijl
AZC Burgum
AZC Drachten
AZC Sneek
AZC Den Helder/ Doggershoek
AZC Luttelgeest
AZC Zeewolde
AZC Zeist
AZC Leersum

Het bestuur en de directeur
In 2017 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 2018
De eerste optredens voor vluchtelingenkinderen groeiden uit tot een ‘kwarteeuw WOLKENTHEATER’.
Wewillen we het 25-jarig bestaan van onze stichting vieren met extra verzorgde activiteiten.

Optredens
Ook in 2018 gaan we weer 2 keer op tournee. In de zomer gaan we met het nieuwe
openluchtevenement CIRCUS MAGNIFIC langs tientallen azc’s om vluchtelingenkinderen een vrolijke
en creatieve dag te bezorgen. En rond 5 december maken we weer veel kinderen blij met een warm
en gezellig SINTERFEEST.
Crowdfunding
Het WOLKENTHEATER krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donaties. In mei en
juni 2018 organiseren we een crowdfunding campagne om meer mensen bij ons werk te betrekken.
Wij hopen dat veel mensen het WOLKENTHEATER steunen. Zij bezorgen vluchtelingenkinderen met
hun gift een vrolijke, onbezorgde dag!
Begroting 2018
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Som der baten

75.000,00
35.000,00
110.000,00

LASTEN

Doelstelling 1 - ZOMERTOUR 2018
Doelstelling 2 - SINTERFEEST2018
Beheer en administratie
Som der lasten

55.000,00
50.000,00
2.500,00
107.500,00

RESULTAAT

Resultaat
Resultaatbestemming: continuïteitsreserve

2.500,00
2.500,00

JAARREKENING 2017
(alle bedragen zijn in euro's)

Balans
31 dec 2017

31 dec 2016

4.169,59

2.753,63

19.774,73
18.607,23
42.551,55

24.443,26
12.301,29
39.498,18

17.398,81
22.000,00
3.152,74
42.551,55

13.184,01
22.000,00
4.314,17
39.498,18

Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

81.324,82
20.644,34
3.017,00

70.000,00
30.000,00
0,00

63.344,36
33.700,00
384,57

Som der baten

104.986,16

100.000,00

97.428,93

LASTEN:
Doelstelling ZOMERTOUR
Doelstelling SINTTOUR
Beheer en administratie
Som der lasten

50.728,97
46.771,79
3.270,32
100.771,08

50.000,00
45.000,00
2.500,00
95.000,00

50.728,97
46.771,79
2.842,41
100.343,17

Rente
Resultaat

-0,28
4.214,80

0,00
2.500,00

0,00
-2.914,24

Resultaatbestemming
Mutatie continuïteitsreserve

4.214,80

2.500,00

-914,24

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Staat van baten en lasten
BATEN:
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Overige baten

Toelichting op Balans
Materiële vaste activa
Computers
Apparatuur
Katoorinrichting
Softwere

1.294,24
1.734,48
73,12
1.067,75

Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen - BTW
Debiteuren

11.714,73
8.060,00

Liquide middelen
ING Bank Betaalrekening
ING Bank Plusrekening
Rabobank
Kas

18.178,33
2,30
27,42
399,18

Kortlopende schulden
Te betalen personeelskosten
Te betalen vakantiegeld

1.454,98
1.697,76

Toelichting op Staat van baten en lasten
Baten uit eigen fondsenweving
Vermogenfondsen
Rabobanken
Sponsoring
Particulren
Kerken
Subsidies overheiden
Gemeenten
COA/AZC’s
Overige baten
Rente
Kosten
Onderzoekskosten
Theatermateriaal
Advertentiekosten
Fotokopieren
Fotokosten
Drukkosten
Portokosten
Vervoerkosten
Verblijfskosten
Vergaderingskosten
Honoraria
Vrijwilligersvergoeding

73.710,00
3.773,58
1.000,00
1.120,92
1.720,32
5.250,00
15.294,34
3.017,00
-0,28
911,29
1.320,21
458,08
61,24
53,67
345,71
1.056,65
1.957,60
3.221,01
290,50
35.305,12
325,00

Loonkosten
Huisvestingkosten
Telefoonkosten
Internetkosten
Kantoorbenodigheiden
Administratiekosten
Conributies
Onverrekenbare win./verl.
Afschrijving computers
Afschrijving apparatuur
Afschrijving meubilair
Afschrijving sofwere

45.733,50
3.741,05
352,34
628,97
1.591,03
442,43
163,00
565,06
1.194,93
895,83
121,61
30,25

Percentage uitgaven van de totale baten
Uitbesteed aan de Doelstellingen
Mutatie reserve
Uitbesteed aan de Beheer en administratie
Totaal
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.
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking hebben.

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.

92,87%
4,01%
3,11%
100,%
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.

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.

Met dank aan o.a:

