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Podiumbeesten
Wie is Stichting Podiumbeesten?
Stichting Podiumbeesten is formeel opgericht op 7 juli 2017
onder RSIN / fiscaal nummer 857761894 en staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 69164886.

Het bestuur bestaat uit:
Mevr. F.T.C Theunen (Voorzitter)
Mevr. A.J.H Voermans (Secretaris / penningmeester)

Beiden verantwoordelijk voor de creatieve en zakelijk
leiding
Vacante bestuursfunctie

Podiumbeesten
ONZE MISSIE
Stichting Podiumbeesten is de plek
waar welpjes veranderen in
leeuwen en muurbloempjes in
stralende rozen, maar het is
vooral de plek waar kinderen heel
veel plezier met elkaar beleven en
vriendschappen voor het leven
sluiten

Ouderkring
-advies en praktische ondersteuning
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ONZE DOELSTELLINGEN

TheTheaterles voor iedereen!
Podiumbeesten draaide in 2018 twee theaterseizoenen
Seizoen september 2017 t/m mei 2018
In dit seizoen kregen zes groepen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12. jaar
wekelijks een uur theaterles (met uitzondering van de vakanties en
feestdagen). Gemiddeld tellen de groepen 12 leerlingen.
 Deelname aan
theaterles voor
alle kinderen uit
Overschie
 Zeer geringe
bijdrage

Seizoen september 2018 t/m mei 2019
In dit seizoen is Podiumbeesten gegroeid van zes naar zeven groepen. Ook
deze groepen tellen gemiddeld 12 leerlingen. Onze kleutergroep barstte in
seizoen 17/18 uit zijn voegen, vandaar de keuze voor een extra groep.
Locatie ‘In de Lugt’
Vanaf maart 2018 geven wij onze lessen in Cultuurpodium In de Lugt in
Overschie. Een echt (wijk)theater en dus een prachtige en inspirerende plek
om te repeteren
1 euro
Dit jaar konden wij dankzij subsidies vasthouden aan onze zeer geringe eigen
bijdrage van 1 euro. Dit leverde een grote verscheidenheid aan kinderen op.
Alle (culturele) achtergronden zijn vertegenwoordigd. Ons leerlingenbestand
laat een mooie afspiegeling van alle Overschiese bewoners zijn.

ONZE DOELSTELLINGEN
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Podiumbeesten heeft het afgelopen jaar weer laten zien dat zij een mooie
afspiegeling zijn van de Overschiese samenleving. Allerlei verschillende
achtergronden en culturen komen hier samen en dat levert een prachtige groepen
vol diversiteit op. Overschie is zeer gevarieerd gebiedsdeel. Van de nieuwe
Vinexlocatie Park Zestienhoven tot het oude Overschie bij de Grote kerk. De
verschillende scholen in heel Overschie hebben de groepssamenstelling van
Podiumbeesten in het afgelopen jaar bepaald.
Vriendschappen voor het leven
Tijdens de lessen zijn kinderen heel open naar elkaar. Ze spelen niet naast, maar
met elkaar. Ook leren zij elkaars achtergrond en culturele waarden en normen
accepteren en respecteren. Hierdoor zijn wij niet alleen een culturele organisatie
maar misschien zelfs ook een maatschappelijke organisatie. De toekomst van
Overschie leert nu al samenwerken, waardoor vriendschappen voor het leven
binnen de wijk ontstaan.

ONZE DOELSTELLINGEN

Verbinding in de wijkV
Podiumbeesten is het afgelopen jaar weer een aantal prachtige verbindingen
aangegaan.
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- juffrouw Anne Vera schrijft op verzoek van haar 8 + leerlingen het stuk
‘meester kikker’ Deze voorstelling is speciaal bedoeld voor de bewoners van
Verzorgingshuis Den Hoogenban in Overschie. In februari 2018 treedt deze
groep leerlingen op voor een groot aantal bewoners van dit tehuis. Het wordt
een groot succes
- In mei 2018 verzorgt Podiumbeesten een workshop op uitnodiging van Serve
the City Overschie. Op deze dag speelt 75 + samen een groep van onze
Podiumbeesten. Het is prachtig om te zien. ‘Als jong en oud samenkomen
gebeurt er iets moois’
- In juni 2018 verzorgt Podiumbeesten de workshop ‘hoe wordt ik een
sprookjesfiguur in zeven stappen’ tijdens het Overschiese sprookjesfestival
- In de herfst van 2018 levert Podiumbeesten een creatieve bijdrage, alsmede
een leerlingengroep aan de Overschiese Musical Krent o.l.v Bob van der Lugt. De
musical is vier dagen volledig uitverkocht. De uitgeleende podiumbeesten
spelen de sterren van de hemel in een co-productie tussen Oveschiese dans,
zang en theatervereniging.

Professioneel Lespakket
Docenten
Wij werken enkel met bevoegde theaterdocenten. Allen hebben een opleiding gevolgd om
professioneel theaterles te mogen geven. Ook beschikken zij allen over een VOG
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Ontwikkeling van kinderen
Kortweg zijn er tijdens de lessen twee categorieën ontwikkelingen op theater vlak waar te
nemen:
1. Een artistieke ontwikkeling: Het creërende gedeelte van het theater maken. (Creativiteit,
verbeelding, fantasie…)
2. Een technische ontwikkeling: de technische vaardigheden die je als speler gebruikt om
theater te maken. (Stemgebruik, fysiek spel, Inleven)
Aan het einde van het seizoen staan alle spelers op het toneel tijdens de gezamenlijke
eindvoorstelling. Alle (al doende geleerde) speltechnieken komen hierbij aan bod.
3. Een derde ontwikkeling is vanzelfsprekend persoonlijke groei, sociaal aspect en plezier!
Na een jaar theaterlessen bij Podiumbeesten is bij iedere speler (logischerwijs) een andere
ontwikkeling waar te nemen. De meest waarneembare ontwikkelingen zijn als volgt te
benoemen: Stemgebruik, Publieksbewustzijn, Zelfstandigheid, Fysiek spel, Creativiteit,
Smaakontwikkeling, Tekstbegrip, Spelen met emoties en Kijken naar elkaar, en leren op een
goede manier feedback te geven op elkaar
Meester Kikker
Bij de extra voorstelling ‘Meester Kikker’ die de 8 + groep voor de bewoners van het
verzorgingstehuis in Overschie speelde, zag je heel duidelijk dat juffrouw Anne Vera heeft
ingespeeld op de kwaliteiten, wensen en ontwikkeling van deze groep. Zij waren toe aan
een extra voorstelling. De leerlingen besloten samen met Anne Vera waar de voorstelling
over moest gaan en hoe deze neergezet moest worden. .

Persoonlijke ontwikkeling
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Ook dit jaar is de groei van kinderen weer zo mooi te zien. Niet alleen op
‘toneelgebied’, maar ook op persoonlijk vlak. Kinderen die verlegen zijn, durven zich
in de meeste gevallen gaandeweg steeds meer te laten zien en ook kinderen die het
moeilijk vinden om samen te werken of naar een ander te kijken of te luisteren,
leren dit gedurende het seizoen. Theater zorgt voor openheid, je kwetsbaar
opstellen en je persoonlijkheid durven te laten zien. Kinderen durven zichzelf te
laten zien en dat wordt door anderen goed ontvangen. Dat is natuurlijk een mooie
ervaring en geeft zelfvertrouwen! Iedere keer zijn de docenten weer trots op de
groei van hun kinderen, zowel op theatraal vlak als op persoonlijk vlak. Zij schrijven
voor de eindvoorstelling voor iedereen een toi toi toi met daarop een persoonlijke
tekst over de ontwikkeling van het kind. Deze persoonlijke aanpak, wordt door de
leerlingen en hun ouders zeer gewaardeerd.
Twee voorbeelden
Alweer het 2e jaar voor jou bij podiumbeesten en dat kun je ook wel zien.
Vergeleken met toen je voor het eerst kwam kijken, herken ik je nu bijna niet terug!
Je bent niet meer verlegen en toneelstukjes bedenken en presenteren gaat heel
goed. Super!

Je bent een harde werker en dat is heel fijn. Je bent betrokken bij de les en je stelt
jezelf steeds meer open naar de groep toe. Je mag zijn wie je bent! En dat is een
intelligente dame. Blijf zo hard werken! Goed bezig.

Betrokkenheid
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Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving.
Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is,
doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en
culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’,
waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een
taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn (bron:
www.cultuuropschool.nl). Een uitgebreidere uitleg is te vinden op http://wijleren.nl/kunst-curriculum.php Door deze theaterlessen aan te bieden biedt
Podiumbeesten Overschie cultuuroverdracht aan haar kinderen en leren kinderen de
wereld ook op een andere manier zien en ervaren.
Onze missie sluit perfect aan op Artikel 31 van het kinderrechtenverdrag van de
Verenigde Naties. ‘kinderen recht hebben op het deelnemen aan het culturele en
artistieke leven’
ARTIKEL 31
31.1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op
deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en
op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven. 31.2 De Staten die partij zijn,
eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke
leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van
passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve bezigheden.
Het feit dat de theaterles voor 1 euro per week gevolgd kan worden, zeker in een wijk
als Overschie is heel belangrijk. Uit een rapport van Defence for Childeren uit 2016 blijkt
dat Overschie tot een van de armere gebiedsdelen van Nederland behoort. Door een
laag bedrag zijn de theaterlessen voor ieder kind haalbaar

Podiumbeesten
Financieel

Podiumbeesten is ook in 2018
weer mogelijk gemaakt door :
• Gebiedscommissie en Gemeente Rotterdam
• Ouderbetrokkenheid: donaties van wie het
kan missen
• Particuliere fondsen die in ons concept
geloven: De Erasmusstichting, Het Elise
Mathilde fonds, Stichting Volkskracht en de
Verhagenstichting

Bijlagen jaarrekening Stichting
Podiumbeesten 2018

• (geconsolideerde) jaarrekening 2018
• Balans 2018
• Een (concept) begroting voor 2019

(gecons.) jaarrekening 2018
Inkomsten
Ouderbijdragen
subsidie gem Rotterdam seizoen 2018/19
Subsidie Verhagen stichting 2018/19
KDV 'in de wolken' workshop
Workshop voor serve the city
Subsidie van de gebiedscommissie
donaties eindvoorstelling
Sprookjesfestival workshops +admi kosten
In de wolken workshop
Subsidie Elise Mathilde
Subsidie Erasmusstichting 2018/2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal inkomsten

€

Saldo Inkomsten -/- kosten

€

2.871,00
5.000,00
1.000,00
110,00
55,00
7.749,00
66,00
280,00
110,00
2.000,00
2.000,00

datum in

Uitgaven

jan-dec 2018
02-03-18
12-03-18
13/03/18
16/05/18
17/05/18
26/06/18
09-08-18
27/08/18
27/08/18
08-11-18

Kosten bank
K.v.K uitreksel
vacatiegeld 2017
E- herkenning CreAim
vacatiegeld 2018
lesgelden docent A.V. Langenberg
lesgelden docent Fleur
lesgelden docent Fleur 2017
lesgelden docent E. van Putten
lesgelden docent D. van Zwennicker
lesgelden docent Jonathan
Docent C Peeters (inval)
Docent R. van Loos (inval)
aanschaf werktelefoon
eerste betaling telefoon abonnement
kosten telefoonabonnement
eigen ouderbijdrage geweigerde incasso
cadeautje afscheid Locatie Prachthuis
eigen ouderbijdrage geweigerde incasso
Docent Anne Vera workshop In de Wolken
Kosten website Iris Weijer
verlofcadeau Fleur
gamma décor
Francoise Theunen/decor spaanplaten
Afscheidscadeautje kinderen
Groepsfoto's afdrukken
Cadeautje docent en kinderen
Cadeautje hulpouders
Cadeautje fotografen
Huur januari/februari (locatie Prachthuis)
Stichting Cultuurrijk Overschie huur voorstelling
Stichting Cultuurrijk Overschie huur (locatie In de Lugt)
Docent Rik Sprookjesfestival
Docent Anne Vera Sprookjesfestival
Docent Anne Vera ws In de Wolken
Afkeuring automatische incasso Polhuijs
Afkeuring automatische incasso Theunen
Afkeuring automatische incasso Yalcin
Stichting Opzoomeren subsidie-overschot vorig jaar
terugstorting tweede termijn Braam
kerstkleinigheidje docenten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

119,38
7,50
666,66
21,18
1.333,28
2.655,00
1.260,00
18,00
2.970,00
1.260,00
720,00
90,00
135,00
408,95
30,00
100,00
20,00
9,50
10,00
90,00
50,00
9,95
53,85
21,78
46,75
23,90
32,00
6,10
6,45
650,00
371,58
3.875,00
120,00
120,00
90,00
44,00
33,00
22,00
1.915,23
11,00
12,95

Totaal kosten

€

19.439,99

21.241,00

1.801,01 --> naar beginbalans volgende periode

datum uit
jan-nov 2018
08-01-18
08-01-18
09-01-18
jan-dec-2018
jan-dec-2018
jan-april-2018
apr-18
jan-dec-2018
sept-dec-2018
29/12/18
30/05/18
sept-okt- 2018
05-02-18
mrt-dec 2018
21/02/18
23/02/18
27/02/18
05-03-18
13/03/18
24/04/18
24/04/18
29/04/18
10-05-18
22/05/18
22/05/18
22/05/18
26/05/18
12-06-18
31/05/18
mei-dec 2018
06-07-18
06-07-18
19/08/18
18/09/18
18/09/18
25/09/18
24/10/18
29/11/18
17/12/18

Balans 2018
Balans Podiumbeesten 2018
De balans is een overzicht van eigendommen en schulden per peildatum.

Eigendommen

1-1-2018

31-12-2018

Schulden + Eigen Vermogen

1-1-2018

31-12-2018

Kasgeld
Banksaldo

€
€

- €
12.037,47 €

13.521,71

Voorziening i.v.m lopend seizoen
Resultaat voorliggende periode

€
€

17.375,42 €
-5.337,95 €

11.718,09
1.803,62

Totaal Eigendommen

€

12.037,47 €

13.521,71

Totaal Schulden

€

12.037,47 €

13.521,71

Begroting 2019
Inkomsten

Toelichting

Uitgaven

resultaat 2018
Eigen bijdrage (11 kinderen x 226 lessen per week)
Donaties en ink. uit workshops (gebaseerd op vorig jaar)
Achteraf betaling St. Volkskracht seizoen sept 18-mei 19

€
€
€
€

1.801,10
2.629,00 zie toelichting 1
490,56
3.500,00

Aanvulling: via Gebiedscommissie, Gemeente Rotterdam en Fondsen

€

22.235,69 zie toelichting 4

Kosten Locatie (30 euro p.u) * 226 lessen + 1 extra groep vanaf sept 19
Kosten Publiciteit (flyers, posters, T-shirts met logo, onderhoud website/kosten domeinnaam)
Kosten bankzaken, rekening/pas, automatische incasso en uitgaven

Totaal inkomsten

€

30.656,35

Totaal kosten

Kosten vergadering, 2 x per jaar met heel het team. 4 docenten x 2 vergaderingen x 20 euro
Kosten inhuur docenten (45 euro p.u.) * 226 lessen + 1 extra groep vanaf sept 2019
Jaarlijkse kosten VOG docenten (* 4)
Kosten schrijven onderwijsplan 12 uur x 30 euro
Kosten organisatie/marketing/administratie/fondsenwerving 5 uur x 16 weken x 25 euro
kosten boekhouder ivm jaarrekening

€
€
€
€
€
€

€
€
€
Kosten jaarlijks onderhoud Stichting (accountant/jaarrekening)
€
Kosten inzet docenten voor promotiedoeleinden (lentefeest, koningsdag, sprooksjesfestival e.d.)
€
Kosten eindvoorstelling
€
aanschaf tweedehands technische materialen
€
compensatie gebiedscommissie eigen bijdrage bij groep met minder dan 11 leerlingen 4 euro * 226 lessen
€
telefoonabonnement
€
vaccatiekosten
€
Garantstelling Gebiedscommissie verstelbetaling Volkskr. Seizoen sept 18-mei 19
€

€

160,00
10.755,00
135,00
360,00
2.000,00
500,00

7.170,00
750,00
300,00
100,00
225,00
2.444,00
400,00
904,00
120,00
833,35
3.500,00

30.656,35

