Beste ouders/verzorgers en overige betrokkenen,
Na een zeer ongebruikelijke en abrupte afsluiting van het afgelopen seizoen vanwege de Coronacrisis,
willen wij, als bestuur van Podiumbeesten met frisse moed vooruitkijken naar de mogelijkheden voor
komend seizoen.
Twee zaken zijn daarbij belangrijk: het verkrijgen van voldoende subsidiegelden om het seizoen te
starten (en blijven draaien) en de na de zomer geldende regels in verband met het Coronavirus.
Zoals jullie misschien wel weten en gelezen hebben, zijn wij het afgelopen half jaar druk bezig geweest
met het aanvragen van subsidies en fondsen om weer een nieuw seizoen (2020/2021) te kunnen
draaien met Podiumbeesten. Wij hadden goede hoop om te worden opgenomen in het vierjarig
cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Wij hebben de hele aanvraagprocedure daarvoor (incl.
professonalisering van onze stichting, een stevige meerjarenvisie voor Podiumbeesten en de lobby
richting de cultuursector Rotterdam) afgerond en waren sinds januari in afwachting van de beoordeling
van onze aanvraag. Helaas is onze aanvraag afgewezen. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn,
hierbij een link naar de site van het RRKC, https://www.rrkc.nl/cultuurplanadvies/, waar alle adviezen
gepubliceerd zijn en link naar het krantenbericht hierover in het AD.
https://www.ad.nl/rotterdam/museum-rotterdam-moet-sluiten-en-adviesraad-verdeelt-81-7-miljoeneuro-over-culturele-sector~a85c0d2d/
Deze afwijzing betekent een enorme financiële tegenvaller voor ons, want dit betekent dat wij de
komende jaren afhankelijk blijven van verschillende giften van fondsen en donaties van particulieren.
Het blijft lastig om zo’n groot bedrag ieder jaar weer bij elkaar te sprokkelen, maar wij gaan daar zeker
weer ons best voor doen. Wij willen namelijk dolgraag dat Podiumbeesten blijft draaien voor 1 euro,
zodat ieder kind in Overschie de lessen kan volgen.
Toch moeten wij ook realistisch zijn. We hadden een aantal mooie plannen voor komend seizoen en de
komende jaren. In onze meerjarenvisie hebben we de ambitie neergezet om te gaan starten met een
musicalgroep en ook hadden we een samenwerking met de Overschiese basisscholen in voorbereiding,
waarbij een groep van oudere, vaste leerlingen van Podiumbeesten met een educatieve
themavoorstelling (bijv. over pesten) langs de scholen in Overschie gaat (Podiumbeesten ‘on tour’).
Doordat de meerjarensubsidie niet doorgaat, moeten wij gaan bekijken in hoeverre deze ambities nog
haalbaar zijn. Voor komend seizoen gaan we dit vanwege de misgelopen subsidie (nog) niet opstarten,
maar we sluiten niets uit. Podiumbeesten is in het verleden altijd creatief geweest in het vinden van
oplossingen.
Eén concrete wijziging moeten wij in ieder geval alvast doorvoeren. Wij wilden ook graag een nieuwe
kleutergroep opstarten, maar het lijkt ons beter om nu geen groepsuitbreiding door te voeren. Er moet
dus geschoven gaan worden met de maandaggroepen. De twee kleutergroepen worden tot een
samengevoegd en de groep wordt naar voren geplaatst. Wij nemen hiervoor nog persoonlijk contact op
met betrokken ouders.
De volgende vraag die de toekomst wat onzeker maakt, is het feit dat wij niet weten wat de geldende
regels rond Corona in september zullen zijn. Het liefst willen wij uiteraard weer repeteren in het mooie
theater In de Lugt, maar dit moet wel mogelijk zijn. .
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen.
Met hartelijke groet,
Anoek Voermans en Francoise Theunen

