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In 2018 vierde het WOLKENTHEATER het 25-jarig bestaan van de stichting. Dat deden we samen met de vluchtelingenkinderen op volgende AZC’s:  Almere, Arnhem-Elderhofseweg, Arnhem-Zuid Vreedenburg, Assen, Burgum, Delfzijl, Den Helder-Doggershoek, Drachten-Noorderend, Dronten, Echt, Emmen, Gilze en Rijen, Hardenberg, Leersum, Luttelgeest, Oisterwijk, Overloon, Schalkhaar, Sneek, Ter Apel VBL Vlagtwedde, Utrecht, Winterswijk, Zutphen en Zweeloo. Met vrolijke optredens lieten wij de kinderen plezier maken en zorgeloos genieten. Ook de reacties van de media waren zeer positief. Een bijzonder mooi artikel kwam in Nederlands Dagblad op 26 juli uit:   Dankzij het theater in de wolken 

 

Twee bestelbussen rijden het terrein op van het asielzoekerscentrum in Drachten. Er stappen mensen uit met op hun T-shirt de naam Wolkentheater. In minder dan geen tijd verzamelt zich een groep kinderen om hen heen. 
Een van de medewerkers heeft een muziekje opstaan. Ze kijkt in de kinderoogjes en maakt een dansbeweging. Een heel aantal kinderen doet haar na. Een paar bewegingen verder staat de hele kluit te dansen op het plein. 

‘Dat is improvisatie’, lacht Adrijan Rakic (57). ‘Dat hoort niet bij ons programma.’ Hij geniet. Ooit, vertelt hij even later, was hij zelf een kind van zeven, acht jaar oud. En in het  afgelegen dorpje waar hij woonde, in Kroatië, kwam op een dag een reizend theatergezelschap langs. Ze speelden voor de kinderen uit het dorp. ‘Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Ik voelde me zo bijzonder!’ 
Rakic verhuisde met zijn ouders naar Belgrado. Het was in de late jaren tachtig, de spanning in Joegoslavië nam toe. Toen hij zestien was, kreeg hij zijn kans: hij kon bij een jeugdtheatergroep iets met regie doen. ‘Toen was ik verkocht.’ 
Hij deed de theateropleiding aan de academie in Belgrado en werd regisseur. En ondertussen brak de oorlog uit. ‘Het was heel onwerkelijk. Het was begin jaren negentig. Ik had zes premières in theaters in Servië, en 



ondertussen zocht het leger me. Ik moest vechten. Gelukkig hadden we toen nog geen internet. Ze konden me niet vinden.’ 
Hij leefde een tijdlang ondergedoken in zijn eigen land. Maar op een dag – hij herinnert zich de datum moeiteloos: 6 april 1992 – wist hij dat de wereld waarin hij leefde voorgoed kapot was. Wat gebeurde er? ‘Joegoslavië was een bijzondere cultuur. Een soort Europees experiment. Het was niet Oost, het was niet West, en als je van Slovenië naar beneden reed, kwam je binnen twee, drie uur rijden in een heel andere wereld terecht. Slovenië is een soort mini-Oostenrijk, maar drie uur zuidelijker was je in de wereld van de minaretten en de moskeeën. En dat hoorde allemaal bij elkaar, dat was Joegoslavië.’ 
Die zesde april viel de eerste dode in Sarajevo. ‘Die stad was de kern, daar kwamen al die culturen bij elkaar. Toen het daar misging, wist ik instinctief: nu is mijn wereld weg, en hij komt nooit meer terug.’ 
Gered door krakers 
Rakic pakte twee tassen, en vluchtte. Naar Amsterdam, waar zijn zus op dat moment studeerde aan de universiteit. Twee maanden woonde hij bij haar, op een piepklein kamertje in Osdorp. Hij verdiende geld met zijn tweede tas: daar had hij zijn poppen in gestopt, een herinnering aan betere tijden. Tijdens zijn studie reisde hij alle zomers heel Europa door met een vriend van hem, die poppenspeler was. Elke dag deden ze in een andere stad een voorstelling, en van het geld dat ze verdienden kochten ze benzine en eten. ‘Nu speelde ik elke dag op het Leidseplein. Terug kon ik niet. Je kunt je niet voorstellen hoe de sfeer toen was. Propaganda, haat, angst en bommen.’ Naar de politie durfde Rakic niet. Pas toen het in oktober dagenlang regende, en hij niet kon spelen en zonder geld zat, besloot hij een politiebureau binnen te lopen. ‘Ik was misselijk van de angst.’ 
Door de oorlog in Joegoslavië zaten de asielzoekerscentra overvol. Rakic werd gered door het krakersmilieu. ‘Dat was de enige groep die wat kon doen. Als daar werd geroepen dat er vijfhonderd bedden nodig 

waren voor vluchtelingen uit Joegoslavië, dan kraakten ze gewoon de panden om dat mogelijk te maken.’ 
Mi za Mir 
Ondertussen kwam Rakic terecht in een creatieve groep die zichzelf Mi za Mir noemde, Wij voor Vrede. ‘Mijn bijdrage aan die club was het theater. Ik richtte een theatergezelschap op dat ging spelen in de meest trieste oorden van Nederland, de asielzoekerscentra. Dat werd het Wolken¬theater.’ 
Dat is inmiddels 25 jaar geleden. Het Wolkentheater jubileert, en toert door Nederland. Vandaag zijn ze in asielzoekerscentra in Burgum en Sneek. Autochtone kinderen met hun ouders zijn nadrukkelijk uitgenodigd. Rakic zwaait zijn brede arm over het pleintje in Drachten: ‘Kijk dan! Kinderen tot een jaar of tien zijn allemaal hetzelfde. Culturele verschillen bestaan nog niet.’ 
Hij hoeft zijn gelijk niet te bewijzen, het gebeurt voor je ogen. Een gekleurd meisje vormt een span met een hoogblond kind bij het spijkerpoepen. En even later, na het zaklopen, is het tijd voor het touwtrekken. De jongens tegen de meisjes. De kinderen worden op lengte gezet – en dus gaat opnieuw alles door elkaar. Een van de kinderen blijkt jarig, wat leidt tot een luidkeels ‘Lang zal ze leven’. 
Rakic: ‘Ik wil een prettige, vrolijke, creatieve 
dag voor kinderen maken.’ Ik was zelf ooit een 
jochie in een stadje van niks, toen het theater 
voorbijkwam. Als er dankzij die ene 
voorstelling van ons op elke duizend kinderen 
maar één is, die zich die dag net zo voelt als ik 
toen, dan is mijn missie geslaagd.’ 

 Rien van den Berg, 
   



  

2. PROJECTEN IN 2018 
 
 FEESTJE! KOM JE OOK? 
 Tijdens de zomervakantie van 2018 hebben we de 
25ste verjaardag van het WOLKENTHEATER gevierd 
met het project FEESTJE! KOM JE OOK?, een serie 
van kunstzinnige verjaardagsfeestjes in de openlucht. 
Het programma werd speciaal ontwikkeld voor 
vluchtelingenkinderen in Nederlandse AZC’s. De 
workshopbegeleiders en acteurs gebruikten zo min 
mogelijk woorden en communiceerden met de 
kinderen via gebaren, mimiek en muziek. In de 
creatieve workshop zijn circa 500 schilderijtjes, 
allemaal vrolijke zelfportretjes door kinderen 
gemaakt. Daarna konden ze verschillende Oud-
Hollands spelletjes uitproberen zoals ei-lopen, 
spekjes happen, spijkerpoepen, zaklopen en 
touwtrekken, wat voor veel hilariteit en gelach 
zorgde. In het vervolg was de circusvoorstelling 
CIRQUE MAGNIFIQUE vertoond. Als hoogtepunt 
zongen alle aanwezigen rondom een enorm grote 
“taart’ LANG ZAL ZE LEVEN! Uit de “taart” kwam 
daarna veel snoep en lekkers wat aan iedereen werd uitgedeeld.  
Ons jubileumfeestje had een geweldig resultaat. Voor één dag veranderden treurige AZC’s in een 
vrolijke plek waar kinderen konden spelen, lachen en creatief bezig zijn, kortom: zorgeloos kind 
kunnen zijn. Ook kinderen en hun ouders van buiten het AZC waren welkom. Een zonnige zomer 
zonder een druppeltje regen hielp natuurlijk ook om een vrolijke sfeer te creëren. Per evenement 
waren naar schatting gemiddeld 100 -150 toeschouwers, in totaal circa 5.000. 
 Speellijst:  
Dinsdag  17 juli  11:00 AZC Den Helder/Doggershoek 

16:00 AZC Katwijk 
Woensdag 18 juli  11:00 AZC Leersum 

16:00 AZC Utrecht/Joseph Haydnlaan 
Donderdag 19 juli 11:00 AZC Heerlen   

16:00 AZC Echt   
Vrijdag 20 juli  11:00 AZC Gilze en Rijen (POL) 

16:00 AZC Overloon 
Zaterdag 21 juli 11:00 AZC Luttelgeest 

16:00 AZC Almere 
Zondag 22 juli 11:00 AZC Schalkhaar 

16:00 AZC Hardenberg 
Maandag 23 juli 11:00 AZC Emmen 



  

16:00 AZC Zweeloo 
Dinsdag 24 juli 11:00 AZC Ter Apel  

16:00 AZC Assen 
Woensdag 25 juli 11:00 AZC Delfzijl 

16:00 AZC Drachten - Noorderend 
Donderdag 26 juli 11:00 AZC Burgum 

16:00 AZC Sneek 
 Evaluatie met AZC medewerkers  We zijn heel trots op de soepele samenwerking met de AZC’s. Hierbij twee commentaren van AZC medewerkers naar aanleiding van ons project:  “Namens ons hele COA-team en de kinderen van AZC Delfzijl heel erg bedankt voor de fantastisch leuke en inspirerende middag!!! Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan met dit mooie werk! “ Jolanda Zuijderduin - Locatiemanager AZC Delfzijl   “Iedereen heeft erg genoten gisteren en het was voor onze kinderen erg indrukwekkend. Bedankt voor de leuke foto's ook! Groetjes en tot de volgende keer. “ Nancy Kreugel - Team Wonen AZC Oisterwijk    

   Medewerkers:  Beelden workshop: Jochem Bosselaar 
Theaterdocenten:  Sabine Krol en Hans Schut 
Circusspelers: Carla en Eric van der Steen 
Tekening: Nenad Vukmirovic Woek 
Graphic design: Martin Takken 
Web site: Frank Filius 
Productie:  Adrijan Siniša Rakić 
 



  

DUBBELE VERJAARDAG 
 Het WOLKENTHEATER organiseerde van 26 
november tot en met 5 december op twintig  AZC’s 
een groot Sinterklaasfeest: DUBBELE VERJAARDAG. 
Met HET EVENEMENT haalden we kinderen uit de 
sleur van het leven in het AZC. We speelden onze 
nieuwe Sinterklaasvoorstelling met twee clowns, 
veel muziek, circuselementen en poppentheater. In 
de voorstelling gebruikten we weinig woorden. 
Daardoor konden ook de kinderen en ouders die 
nog geen Nederlands spreken van het feest 
genieten.  
Veel kinderen waren verkleed als piet en de clowns 
betrokken de kinderen volop bij de voorstelling. Ze 
speelden samen Sinterklaasliedjes, onder andere op 
de xylofoon. Toen Sinterklaas binnenkwam, zongen 
alle kinderen uit volle borst: “Sinterklaasje kom 
maar binnen met je knecht…” De kinderen keken 
vol verwondering en verbazing naar de Sint. 
Sinterklaas nam de tijd voor dansoptredens, kleurplaten en liedjes van de kids. Ook stond hij stil bij 
het 25-jarig jubileum van het WOLKENTHEATER. Samen met de kinderen blies hij de kaarsen op een 
grote verjaardagstaart uit. Tot slot mochten alle kinderen met Sint op de foto. En ze kregen een 
cadeau en een bakje pepernoten. Dat hoort natuurlijk bij dit Nederlandse volksfeest.  Sinterklaas: “Ik 
hoop dat ik de kinderen achterlaat met een verlangen. Dat Sint volgend jaar weer naar het AZC komt. 
Dat hij dan weer een cadeautje en lekkers meeneemt. Dat ze dat voor altijd onthouden.” 
 Speellijst:  
Maandag 26 november 16:00 AZC Oisterwijk 

19:30 AZC Gilze en Rijen (POL) 
Dinsdag 27 november 11:00 AZC Echt 

16:00 AZC Overloon 
Woensdag 28 november 14:00 AZC Arnhem-Zuid 

17:30 AZC Arnhem/Elderhofseweg 
Doderdag 29 november 16:00 AZC Winterswijk 

19:30 AZC Zutphen 
Vrijdag 30 november 16:00 AZC Leersum 

19:30 AZC Utrecht 
Zaterdag 1 december 12:00 AZC Emmen 

15:30 AZC Zweeloo 
Zondag 2 december 12:00 AZC Assen 

15:30 AZC Delfzijl 
Maandag 3 november 15:30 AZC Den Helder/Doggershoek 

19:30 AZC Drachten 



  

Dinsdag 4 december 16:00 AZC Sneek 
19:30 AZC Burgum  

Woensdag 5 december 14:00 AZC Dronten 
17:30 AZC Almere i.s.m. Inspiratie Inc 

 Evaluatie AZC-medewerkers  “Het was weer een feest om jullie bij ons te hebben. De kinderen hadden een leuke middag en ook 
de ouders genoten. Leuk hoe jullie de kinderen erbij betrekken. Je ziet hoe enthousiast ze dan zijn. 
We hopen jullie volgend jaar opnieuw te zien.“   Sanne en Harma, programmabegeleiders AZC 
Zweeloo 
“Wat hebben jullie een ontzettend leuk theaterstuk neergezet, onze complimenten! Jong en oud 
hebben zich super vermaakt. Erg bedankt voor de foto’s, altijd leuk om terug te kunnen kijken. Jullie 
hadden ons van te voren goed geïnformeerd. We wisten wat jullie nodig hadden en wij waren goed 
voorbereid.”  Nienke, programmabegeleider AZC Dronten 
“We waarderen jullie flexibiliteit en het meedenken 
over de organisatie van de avond. Het was echt een 
feestje voor jong en oud! Leuk dat de kinderen ook zo 
actief betrokken worden. Het fotomomentje was een 
beetje heftig met zoveel kids. Hier is vast nog een 
mooie oplossing voor te bedenken. We kijken terug op 
geweldige show en hopelijk tot volgend jaar! “  Agnes, 
programma-begeleider AZC Zutphen 
 Medewerkers:  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  



  

3. JAARREKENING 2018 
(alle bedragen zijn in euro's)  

    Balans   
 31 dec 2018   31 dec 2017   
ACTIVA     
Vaste activa     
     Materiële vaste activa  2.003,26 4.169,59 
Vlottende activa 0  
     Vorderingen en overlopende activa 9.501,70 19.774,73 
     Liquide middelen  22.553,00 18.607,23 
Totaal activa 34.057,96 42.551,55 
   
PASSIVA   
Reserves en fondsen   
        Continuïteitsreserve 32.353,79 17.398,81 
        Bestemmingsreserve 0 22.000,00 
 Kortlopende schulden 1.704,17 3.152,74 
Totaal passiva 34.532,36 42.551,55 

 
 

  

Staat van baten en lasten 
  Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 
BATEN:    
Baten uit eigen fondsenwerving 62.899,30 75.000,00 81.324,82 
Subsidies van overheden  21.000,00 35.000,00 20.544,34 
Overige baten 2.331,08 0,00 3.017,00 
Som der baten  86.230,38 110.000,00 104.886,16 
    
LASTEN:    
Besteed aan doelstellingen 90.939,67 105.000,00 95.806,03 
Beheer en administratie 2.335,73 2.500,00 4.892,78 
Som der lasten  93.275, 40 107.500,00 100.698,78 
    
Resultaat  -7.045,02 2.500,00 4.187,38 
    
RESULTAATBESTEMMING     
Mutatie  continuïteitsreserve 14.954,98 2.500,00 4.187,38 
Mutatie  bestemmingsreserve -22.000 0 0 



  

Toelichting op Balans  

 
Toelichting op Staat van baten en lasten  
Baten uit eigen fondsenweving  
Vermogenfondsen  58.670,00 
Sponsoring 3.000,00 
Particulren 1.219,30 
Kerken 10,00 
  
Subsidies overheiden  
Gemeenten  4.000,00 
COA/AZC’s 17.000,00 
  
Overige baten  
Crowdfunding 2.331,08 
  
Kosten   
Onderzoekskosten  2.782,43 
Theatermateriaal  3.130,28 
Fotokopieren  190,99 
Drukkosten 407,42 
Portokosten  698,67 
Vervoerkosten  1.887,24 
Verblijfskosten 3.657,12 
Vergaderingskosten 81,32 
Honoraria  26.738,13 
Vrijwilligersvergoeding  390,00 
Loonkosten 46.315,35 

Materiële vaste activa  
Computers 615,64 
Apparatuur 658,72 
Katoorinrichting 141,15 
Softwere 587,75 
  
Vorderingen en overlopende activa  
Te ontvangen BTW  6.501,70 
Debiteuren  3.000,00 
  
Liquide middelen  
ING Bank Betaalrekening  12.032,19 
ING Bank Plusrekening  2,30 
Rabobank 10.406,94 
Kas  111,57 
  
Kortlopende schulden  
Te betalen vakantiegeld 1.704,17 
  



  

Huisvestingkosten 3.125,70 
Telefoonkosten 390,68 
Internetkosten 596,08 
Kantoorbenodigheiden 123,47 
Onderhoud apparatuur 108,41 
Administratiekosten 501,40 
Onverrekenbare winsten / verliesen -185,02 
Afschrijving computers 678,60 
Afschrijving apparatuur 1.075,76 
Afschrijving meubilair 101,37 
Afschrijving sofwere 480,00  Percentage uitgaven van de totale baten  
Uitbesteed aan de Doelstellingen  97,49% 
Uitbesteed aan de  Beheer en administratie  2,51%   
Totaal 100% 

   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.   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.   In 2018 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.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:        



  

4. 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 



  

5. JAARPLAN 2019 
 
In 2019 willen wij de AZC’s net als in vorige jaren twee keer bezoeken: in de zomer met een 
ZOMERFESTIVAL  en in de winter met een SINTERKLAASFEEST. Wij maken een nieuw, verrassend en 
grappig programma’s voor de hele familie.  

Het ZOMERFESTIVAL is een openluchtevenement met tentjes, vlaggetjes, stoelen en 
tafels in vrolijke kleuren, limonade en iets lekkers. Dit jaar is het thema: BIRDS. Vogels 
zijn voor kinderen inspirerend en spreken tot de verbeelding. We organiseren rond het 
thema verschillende kunstzinnige en sportieve workshops. Aan het eind van het festival 

spelen we onze nieuwe voorstelling met gigantische vogelpoppen. 
Onze winteractiviteit, het SINTERKLAASFEEST, begint met het samen zingen van 
sinterklaasliedjes. Daarna spelen we de nieuwe Sinterklaasvoorstelling. Als grote finale 
komt Sinterklaas binnen. Hij leest onder meer uit zijn boek, bekijkt kleurplaten, luistert 
naar liedjes en kijkt naar dansoptredens. Tenslotte krijgen de kinderen (indien mogelijk) 

een cadeau en kan iedereen met Sint op de foto. 
Het WOLKENTHEATER zorgt voor een enthousiaste en professionele uitvoering van de activiteiten. 
Het AZC zorgt voor het publiek, een speelplek, de aanwezigheid van tenminste twee COA-
medewerkers tijdens de activiteit en indien mogelijk voor sinterklaascadeautjes. Het 
WOLKENTHEATER en het AZC houden contact over de organisatie en praktische zaken zoals: de 
datum en tijd van de activiteiten, de mogelijkheid om bewoners van het AZC bij de activiteiten te 
betrekken, de mogelijkheid om de evenementen open te stellen voor een breder (lokaal) publiek, en 
de aanwezigheid van de pers. 

 Begroting 2019   

     

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving 75.000,00 
 Subsidies van overheden  22.500,00 
 Som der baten  97.500 
   
LASTEN Doelstelling 1 -   ZOMERFESTIVAL  2019 47.500,00 
 Doelstelling  2 -  SINTERKLAASFEEST 2019 45.000,00 
 Beheer en administratie 2.500,00 
 Som der lasten  95.000 
   
RESULTAAT Resultaat 2.500,00 
 Resultaatbestemming: continuïteitsreserve 2.500,00 


