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1. 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 er een nieuwe stichting werd opgericht.
Visie, missie, doel
Wij geloven dat een mens in zijn jonge ontwikkelingsjaren zoveel mogelijk moet worden geprikkeld
om te dromen over de toekomst. Het belangrijkste 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
veelbewogen verleden meedragen: zij moesten noodgedwongen hun thuis, familie en vriendjes
achterlaten. Hoe kan je van kinderen met zo’n verleden, nog verwachten dat ze ruimte hebben om
na te denken over de mogelijkheden van de toekomst?
Wij geloven in de kracht van kunst en dat theater op een pedagogisch verantwoorde wijze in een
speelse omgeving de fantasie van kinderen zo kan prikkelen dat het heilzaam 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 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 treedt op in tientallen
asielzoekerscentra door heel Nederland. Het WOLKENTHEATER is, als enige organisatie die
professioneel theater maakt dat speciaal voor vluchtelingenkinderen is bedoeld, uniek in Nederland.
Bestuur
Het bestuur van de stichting stelt volgende documenten vast:
- 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 omtrent het functioneren 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 de betaalde krachten is CAO theater van
toepassing. De vrijwilligers hebben recht op een wettelijke vrijwilligersvergoeding.
Huisvesting
De stichting huurt een klein kantoor in Amsterdam waar alle voorbereidende activiteiten van het
WOLKENTHEATER plaatsvinden.
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. 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 financiële 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.

2. PROJECTEN IN 2019
In 2019 heeft het WOLKENTHEATER kinderen in 20-tal AZC’s door heel Nederland een steuntje in de
rug gegeven met twee vrolijke tournees.

ZOMMERFESTIVAL 2019: BIRDS
De zomer is een extra ingewikkelde
periode voor kinderen in AZC´s: hun
school is dicht, er is weinig afleiding
en terwijl anderen op vakantie gaan,
blijven zij noodgedwongen achter.
Juist daarom organiseerde het WOLKENTHEATER
voor deze groep kinderen het ZOMERFESTIVAL: een
vrolijk openlucht evenement met tentjes, vlaggetjes,
tafels en bankjes, met veel te doen en te beleven.
Het thema was BIRDS.
Vogels zijn voor kinderen inspirerend en spreken tot
de verbeelding. Rond het thema deden we
verschillende kunstzinnige activiteiten. Daarna
speelden we onze nieuwe voorstelling met
gigantische vogelpoppen. Het evenement eindigde
met een vrolijke zomerdisco voor alle aanwezigen,
waarbij limonade en koekjes niet ontbraken!
De voorstelling BIRDS ging over een echtpaar. Terwijl
ze naar trekvogels keken viel een ei in hun handen.
Wat dan?
ZOMERFESTIVAL 2019 - BIRDS was 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. Zoals altijd zagen we de kinderen
ontspannen, lachen en enthousiast worden. Doordat we in de openlucht speelden, konden alle
voorbijgangers - jong als oud - meegenieten. Ook kinderen en hun ouders van buiten het AZC waren
welkom. We hadden circa 150 bezoekers.

Speellijst:
donderdag
18 juli
16:00
vrijdag
11:00
19 juli
16:00
zaterdag
10:30
20 juli
15:00
zondag
10:30
21 juli
15:00
maandag
11:00
22 juli
16:00
donderdag 11:00
25 juli
16:00

vrijdag
AZC Zweeloo 26 juli
AZC Assen zaterdag
AZC Emmen 27 juli
AZC Ter Apel POL zondag
AZC Delfzijl 28 juli
AZC Burgum maandag
AZC Luttelgeest 29 juli
AZC Sneek dinsdag
AZC Den Helder 30 juli
AZC Gilze en Rijen woensdag
AZC Rijswijk 31 juli

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

AZC Baexem
AZC Overloon
AZC Arnhem-Zuid Vreedenburg
AZC Arnhem Elderhofseweg
AZC Zutphen
AZC Schalkhaar
AZC Harderwijk
AZC Apeldoorn
AZC Almelo
AZC Hardenberg
AZC Leersum
AZC Amersfoort

Evaluatie ZOMERFESTIVAL: BIRDS met AZC medewerkers
Wij kunnen niet anders zeggen dan dat wij het als een heel leuk evenement hebben ervaren. Het
enthousiasme waarmee jullie te werk gingen werd al snel over gebracht op de kinderen en zelfs
sommige ouders! De afwisseling van kleuren, daarna dansen én daarna de voorstelling was erg slim.
Zo konden de kinderen zelf een stukje creativiteit en energie kwijtraken en daarna aandachtig de
voorstelling bekijken. Wat ons nog opviel was dat het best nog wel wat andere (volwassen) bewoners
aantrok. Vooral tijdens de voorstelling sloten steeds meer bewoners aan die zich zichtbaar
amuseerden. Kortom, wij hebben het ervaren als een leuke dag voor klein én groot! Wie weet is het
voor in de toekomst een idee om ook de volwassen bewoners uit te nodigen voor het theater
gedeelte!
Naomi van Velzen, AZC Almelo
Wij hebben echt genoten van de voorstelling! De kinderen waren zichtbaar onder de indruk van de
voorstelling en de attributen. De voorstelling was qua lengte perfect en fijn dat het nog buiten kon!
Mooi om te zien dat jullie als team zo enthousiast zijn en dit weten over te brengen richting de
kinderen!
Felice Beuker, AZC Ter Apel
Het was een hele geslaagde ochtend! De kinderen hebben genoten van het 1e deel en ademloos
gekeken naar de voorstelling in het 2e deel. Ik vond de begeleiders heel relaxed; ze betrokken onze
bewoners die hulp boden ook op een leuke manier bij alles wat er te doen was. Bij het dansen waren
ze zeer flexibel; op een gegeven moment zijn er ‘verzoeknummers’ vanuit onze kinderen gedanst. De
voorstelling was voldoende boeiend om de aandacht bijna een uur vast te houden. Bij kinderen van
deze leeftijd een prestatie! Goed dat er weinig tekst en veel spel was; dat is een universele taal. En
het mooie weer was natuurlijk ook fijn.
Krista ter Haar, AZC Harderwijk
Zoals gewoonlijk was het weer een geslaagde middag. De kinderen (en volwassenen) hebben het erg
leuk gehad. Ik heb verder geen op of aanmerkingen.
Sanne Postma, AZC Zweelo

TOVERNACHT VAN SINTERKLAAS
Van woensdag 27 november tot en met
donderdag 5 december 2019
organiseerde Het WOLKENTHEATER op
20-tal AZC’s een groot feest:
TOVERNACHT VAN SINTERKLAAS.
Sinterklaas van het WOLKENTHEATER werd begeleid en
geholpen door bijzondere hulppieten: kinderen van AZC’s
zelf! Deze hulppieten hadden ook een rol in de
voorstelling.
Het evenement begon met een pietenworkshop waarin
de kinderen diverse pietenkunsten konden leren. In de
voorstelling zelf gebruikten we weinig woorden.
Daardoor konden ook de kinderen en ouders (in totaal
circa 4500) die nog geen Nederlands spreken van het
feest genieten. Na de voorstelling nam Sinterklaas de tijd
voor dansoptredens, kleurplaten en liedjes van de kids. Tot slot kreeg ieder kind een cadeau van Sint
en kon met hem op de foto, want Sinterklaas heeft alle kinderen lief!
Met dit interactive evenement haalden we kinderen uit de sleur van het leven in het AZC. Daarna gaf
het WOLKENTHEATER op deze wijze een vrolijke en voor iedereen te begrijpen introductie van de
Nederlandse cultuur en gewoontes.

Evaluatie TOVERNACHT VAN SINTERKLAAS met AZC medewerkers
De kinderen en teamleden hebben genoten van de voorstelling van het Wolkentheater. Super dat dit
op de middag onder schooltijd is gedaan. Wat ons betreft mag en kan dit volgend jaar, in overleg
uiteraard, weer. Aandachtspunt is dat we even goed moeten kijken op welke wijze we
communiceren dat ouders erbij aanwezig mogen zijn. We hebben het idee dat er veel meer ouders
aanwezig zouden willen zijn maar we in de communicatie daarin niet duidelijk genoeg zijn geweest.
Sandra van der Tempel, AZC Luttelgeest
Leuk en bedankt voor de foto! De kinderen en ouders hebben genoten van de voorstelling. Succes
nog even en wie weet tot volgend jaar!
Marleen Jeronimus, AZC Apeldoorn

Speellijst:
woensdag
27 nov

14:00
17:30
donderdag 16:00
28 nov
19:30
vrijdag
14:00
29 nov
17:30
zaterdag
12:00
30 nov
15:30
zondag
12:00
1 dec
16:00

AZC Gilze en Rijen
AZC Oisterwijk
AZC Overloon
AZC Arnhem Elderhofseweg
AZC Arnhem-Zuid
AZC Apeldoorn
AZC Schalkhaar
AZC Almelo
AZC Hardenberg
AZC Emmen

maandag
2 dec

16:00
19:30
dinsdag
14:00
3 dec
17:30
woensdag 16:00
4 dec
19:30
donderdag 14:00
5 dec
17:30

AZC Zweeloo
AZC Assen
AZC Ter Apel POL
AZC Delfzijl
AZC Sneek
AZC Burgum
AZC Luttelgeest
AZC Leersum

Publiciteit 2019
Zowel de landelijke als regionale en lokale media zijn in 2019 door middel van persberichten op de
hoogte gehouden van activiteiten van het WOLKENTHEATER. De optredens zijn met foto's, filmpjes
en andere impressies intensief gepresenteerd op sociale media (facebook.com/Wolkentheater) en
onze website (wolkentheater.nl).

Team WOLKENTHEATER 2019

3. JAARREKENING 2019
(alle bedragen zijn in euro's)

Balans
31 dec 2019

31 dec 2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

379,86

2.003,26

5.784,13
32.615,13
38.779,12

9.501,70
22.553,00
34.057,96

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Kortlopende schulden
Totaal passiva

32.618,60
6.160,52
38.779,12

32.353,79
1.704,17
34.532,36

Staat van baten en lasten
Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Som der baten

68.798,50
27.475,00
96.273,50

75.000,00
22.500,00
97.500,00

62.899,30
21.000,00
86.230,38

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie
Som der lasten

92.920,79
3.087,90
96.008,69

92.500,00
2.500,00
95.000,00

90.939,67
2.335,73
93.275,40

Resultaat

264,81

2.500,00

-7.045,02

RESULTAATBESTEMMING
Mutatie continuïteitsreserve

264,81

2.500,00

14.954,98

Toelichting op Balans
Materiële vaste activa
Computers
Katoorinrichting
Softwere
Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen BTW
Borg Connect Car
Liquide middelen
ING Bank Betaalrekening
ING Bank Plusrekening
Kas
Kortlopende schulden
Te betalen loonheffingen
Te betalen nettoloon
Reservering vakantiegeld
Te betalen pensioenpremie
Te betalen huisverstingkosten
Overige schulden

73,36
84,75
221,75

5.484,13
300,00

32.605,01
2,30
111,57
7,82
-1.849,59
- 1.503,54
1.737,49
7.492,08
273,57
10,51

Toelichting op Staat van baten en lasten
Baten uit eigen fondsenweving
Vermogenfondsen
Sponsoring
Particulren
Kerken

66.500,00
1.300,00
598,50
400,00

Subsidies overheiden
Gemeenten
COA/AZC’s

7.275,00
20.200,00

Besteed aan doelstellingen
Onderzoekskosten
Theatermateriaal
Fotokopieren
Fotokosten
Drukkosten
Portokosten
Vervoerkosten
Verblijfskosten
Vergaderingskosten
Honoraria
Vrijwilligersvergoeding
Loonkosten

247,01
2.638,69
257,93
871,37
49,45
348,43
2.859,55
3.727,98
225,80
25.969,67
50,00
50.725,72

Huisvestingkosten
Telefoonkosten
Internetkosten
Kantoorbenodigheiden
Onderhoud apparatuur
Administratiekosten
Cursuskosten

3.272,82
209,74
542,92
558,80
108,41
100,45
264,46

Kosten beheer en administratie
Bancaire kosten
Kosten werving baten
Afschrijvingen
Overige beheerkosten

225,88
382,34
.623,40
856,28

Percentage uitgaven van de totale baten
Uitbesteed aan de Doelstellingen
Uitbesteed aan de Beheer en administratie
Mutatie continuïteitsreserve
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.

96,52%
3,20%
0,28%
100,00%

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 pensioenregeling van de medewerkers is
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
De materiële vaste activa bestaan uit inventaris
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het
en computers inclusief software. Deze worden
ouderdomspensioen is een toegezegdover meerdere jaren lineair afgeschreven en via
pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk)
een verdeelsleutel doorbelast aan de doelstelling geïndexeerd middelloon. Indexatie van de
en aan beheer en administratie. De gehanteerde pensioenrechten is afhankelijk van de financiële
afschrijvingspercentages zijn 33,33% voor
positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.
computers en software en 20% voor inventaris.
Noch directeur, noch bestuursleden hadden in
De baten worden verantwoord in het jaar waarin 2019 relevante nevenfuncties. De leden van het
ze zijn gerealiseerd en de lasten zodra ze te
bestuur hebben volledig onbezoldigd gewerkt.
voorzien zijn.
De betaalde krachten hebben honorraria in
overeenstemmig met CAO Theater ontvangen en
De huisvestings-, kantoor- personeelskosten
de vrijwilligers wettelijke vrijwilliersvergoeding.

Met dank aan o.a:

4. JAARPLAN 2020
In 2020 willen wij, net als afgelopen jaren, twee grote tournees langs AZC’s organiseren. Tijdens de
zomervakantie gaan we op reis met DOE-MEE-CIRCUS en aan het eind van het jaar met DOE-MEESINTERFEEST. Deze twee tournees samen noemen we DOE-MEE-PROJECT. De optredens zijn bedoeld
voor iedereen, groot en klein, van binnen en buiten AZC’s. Bij beide tournees willen we kinderen
actief betrekken bij de uitvoering en ze zelfs tot hoofdspelers maken. Dat willen we doen via
workshops voorafgaand aan de optredens. Het WOLKENTHEATER gaat een aantal filmpjes maken en
publiceren op Youtube met theater/circuslessen. Op deze manier zouden kinderen de acts, kunstjes
en liedjes van de voorstelling van tevoren kunnen oefenen. De tweede fase is een live workshop op
locatie. Voor de kinderen is dat een kans om alles nog een keer goed te oefenen maar ook om eigen
acts te bedenken en voor te stellen. Tijdens deze workshop worden ook de rollen verdeeld en de
volgorde van acts en scènes bepaald. In de voorstellingen zelf spelen de kinderen samen met onze
acteurs/artiesten. We hopen op een vrolijke explosie van creativiteit en op een enthousiaste reactie
van het publiek!
DOE-MEE-CIRCUS is een vrolijk openluchtevenement met een festivalsfeer: tentjes
worden opgezet, vlaggetjes opgehangen, tafels en bankjes in de vorm van tribunes
geplaatst. Tijdens de workshop veranderen de kinderen in 'piste-klare' jongleurs,
koorddansers, acrobaten, krachtpatsers, clowns, fakirs etc. Het hoogtepunt van het
event is natuurlijk de voorstelling zelf, een groot optreden voor hooggeëerd publiek
door alle 'circusartiesten'. Van alle voorstellingen wordt ook een videoregistratie gemaakt die later in
de vorm van DVD en/of weblink aan kinderen/AZC’s ter beschikking wordt gesteld. Een mooie
herinnering aan deze bijzondere dag.
Het DOE-MEE-SINTERFEEST begint met verschillende pietenworkshops waar de
kinderen pietenkunstjes leren en een eigen voorstelling voor Sint voorbereiden. Als
Sinterklaas komt, wil hij graag met de kinderen kennismaken en neemt hij ook de
tijd voor hun verhalen, kleurplaten etc. Daarna gaan de kinderen een eigen
voorstelling voor Sint uitvoeren. Tot slot kan iedereen met Sint op de foto en krijgt
ieder kind een cadeautje of traktatie. Want Sinterklaas heeft alle kinderen lief!
Om deze evenementen mogelijk te maken werkt het WOLKENTHEATER nauw samen met circa 30
AZC’s.
Begroting 2020
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Som der baten

LASTEN

Doelstelling 1: DOE-MEE-CIRCUS
Doelstelling 2: DOE-MEE-SINTERFEEST
Beheer en administratie
Som der lasten

RESULTAAT

Resultaat
Resultaatbestemming: continuïteitsreserve

70.000,00
30.000,00
100.000,00
52.500,00
42.500,00
2.500,00
97.500
2.500,00
2.500,00

