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Voorwoord
Het doel van de stichting is:
• Het bevorderen van cultuurparticipatie voor kwetsbare groepen uit de samenleving;
• Het verbinden van mensen met verschillende achtergrond en leeftijd (sociale
cohesie);
• Het helpen ontdekken en stimuleren van (beginnend) talent;
• Het bespreekbaar maken van actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken en
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het doel klinkt zo mooi en zo mooi is het ook begonnen. Eigenlijk in 2019 al, maar toen
moesten we nog wat proefdraaien als stichting. We zijn in 2020 met een gezonde bak
energie aan de slag gegaan voor de stichting om spelenderwijs met cultuuruitingen groepen
en mensen met elkaar in verbinding te brengen. En het moet meteen gezegd worden: Inès
van Triest heeft vanuit haar bedrijf Verzien hierin baanbrekend werk verzet en is onze gids
geweest. Maar wat is er veel moois ‘op de planken gezet’! Ik kijk dan naar het werk in 2020
voor Taka Tuka, de themavoorstelling ‘Kogel door de kerk’ en de voorbereidingen voor de
derde editie van het Theaterproject in De Hoven.
Echt ongelooflijk en dan vooral: wat een moois is er gebeurd tussen mensen onderling, in
het begrijpen en begrepen worden, in het kunnen uiten en geaccepteerd worden in wie je
bent. Ronduit prachtig en eigenlijk ook verbazingwekkend wat er allemaal, ondanks de
‘corona-perikelen’, uitgevoerd is en tot stand gebracht is. En ik zie dit als voorzitter van het
bestuur van de stichting echt als een zegen, want wat was 2020 ook een lastig jaar als het
gaat om het kunnen bereiken van groepen en het kunnen werken in (theater)groepen.
In dit jaarverslag geven we als bestuur verantwoording van wat er allemaal tot stand
gebracht is. En al lezende zult u ook zien dat het heel goed past bij wie we zijn als stichting
en waar we voor staan. Maar mee nog: het heeft wat mij betreft ook een soort van belofte in.
zich, dat de koers en het beleid dat is ingezet ook de contouren van wat komen al vast wat
kleur geeft. We willen vooral voortborduren op het mooie werk wat is neergezet. Ook leren
van wat ‘teveel van het goede was’, want hier en daar liep het werk als water over de lippen.
We willen zuinig zijn op wat goed ging en wonderwel mochten we ook gedurende de rit elke
keer voldoende subsidie verkrijgen om alles te doen wat we begroot hadden. Er zijn geen
bijzondere omissies te vermelden en o zeker, 2021 is een ander jaar, met een andere
dynamiek. Het ziet er naar uit dat de plannen die we hebben voor 2021 ook in financieel
opzicht met zwarte cijfers kunnen afronden, dankzij de diverse fondsen en subsidies, die
hiervoor zijn aangevraagd en grotendeels al zijn toegekend. Toch zijn er ook financiële
zorgen, want de basis waarop we alles doen zijn de fondsen en subsidies en we zijn een
stichting zonder eigen vermogen. We hebben nog niet de mogelijkheden om te investeren in
het bereiken van nog meer mensen om mee te doen in de verbindende beweging die onze
stichting voorstaat.
Hoe mooi zou het zijn als we langdurige toezeggingen zouden kunnen krijgen voor
financiën? Dat subsidieverstrekkers ook zien dat het werk van de stichting velen malen wordt
terugbetaald in het plezier, de sociale cohesie die ontstaat, de talenten die ontdekt worden.
Hoe het ook verder gaat, 2020 was een memorabel eerste jaar van de stichting.
En we zijn trots, beretrots, op al die jongeren, mannen en vrouwen, die samen met en onder
leiding van Inès van Triest de projecten tot een levende culturele smeltkroes van creativiteit,
ontdekkingen en vriendschap hebben gemaakt. We zien uit naar een goed vervolg in 2021.
Hans Haarsma, Voorzitter Stichting Tevoorschijn
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1.

Verslag van het bestuur

1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij verantwoording van de uitgevoerde activiteiten van de Stichting,
inclusief de activiteiten die onder de naam van de Stichting zijn uitgevoerd. Daarbij staan we,
als het niet voor zichzelf spreekt, stil bij onze doelen en zullen we, waar ons dat nodig lijkt
ook elementen van ons beleid in de verantwoording benoemen en de wijze waarop we deze
in uitvoering hebben gebracht of hebben willen brengen.
1.2

Doel, strategie en beleid

De stichting heeft als doel:
•
•
•
•

Het bevorderen van cultuurparticipatie voor kwetsbare groepen uit de samenleving;
Het verbinden van mensen met verschillende achtergrond en leeftijd (sociale
cohesie);
Het helpen ontdekken en stimuleren van (beginnend) talent;
Het bespreekbaar maken van actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken en
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Strategie
Wij richten ons in de stad (in eerste instantie Zutphen) op de kwetsbare wijken en
doelgroepen. Daar ontwerpen wij community art projecten voor die passen bij de doelgroep
en bij de vraagstukken die op dat moment spelen.
Strategische uitgangspunten:
Wij werken daarbij vanuit de volgende uitgangspunten:
•

•
•
•

We zijn vraaggericht en streven ernaar zoveel mogelijk mensen te bereiken: dit doen
we door ze niet alleen deelnemer maar ook medewerker te laten zijn. We denken
groot, in mogelijkheden, we zijn flexibel en hebben volop aandacht voor de eigen
inbreng van de deelnemers.
We laten ons daarbij niet beperken door (financiële) middelen: onze kracht is ons
creatieve vermogen om bestaande organisaties, samenwerkingsverbanden en
voorzieningen (zoals gebouwen en natuur) in te zetten om onze doelen te bereiken.
Wij organiseren voorstellingen met een relevante boodschap: de voorstelling hebben
een bepaalde thematiek die speelt in een stad/land of wijk. Deze voorstellingen
worden samen met bewoners of voor de bewoners gemaakt.
Wij streven naar professionaliteit: persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling
vragen om een zo professioneel mogelijk niveau.

Activiteiten
Voorafgaand aan de totstandkoming van deze stichting hebben we eerst in samenwerking
met de buurtvereniging en daarna Stichting ‘De Talentstrateeg’ de volgende activiteiten
succesvol weten op te zetten:
Community Art Theaterproject De Hoven (eerste editie);
Community Art Theaterproject De Hoven (tweede editie);
Jongeren taalproject Taka Tuka: theater- en taallessen voor jongeren.
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Community art volgens het LKCA:
“… een vorm van actieve cultuurparticipatie waarbij professionele kunstenaars
samenwerken met burgers vanuit sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Het doel is een
hoogwaardig kunstproduct tot stand te brengen waaraan alle deelnemers (ook al zijn die
niet veel in aanraking met kunst geweest) inhoudelijk en/of artistiek bijdragen.”

Toekomst
Activiteiten 2020
Nu was het ons verlangen om vanuit onze eigen stichting deze activiteiten verder te
ontplooien. De geplande activiteiten vanuit de stichting voor 2020 waren:
•
•
•

Vervolgproject op Taka Tuka
Themavoorstellingen: ‘De kogel door de kerk’
Community Art Community Art Theaterproject De Hoven (derde editie)

Verder willen wij steeds meer Community Art projecten opzetten en inzetten als middel om
onze doelstellingen te bereiken.
Wat is Community Art?
Bij een Community Art project gaan mensen, onder leiding van kunstenaars, creatief aan de
slag. De doelstellingen van een project zijn zowel sociaal (bijvoorbeeld verbindingen
aangaan in een wijk) als artistiek. Hierbij zijn de artistieke aspecten dus leidend.
Community Art betreft sociaal artistieke projecten die nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de
maatschappij en met een maatschappelijke relevantie. Theater wordt binnen Community Art
ingezet om iets te veranderen in sociaal-maatschappelijke situaties, door mensen aan het
denken te zetten met betrekking tot hun eigen leefwereld. Community Art is een
verzamelnaam voor sociaal artistieke projecten. Community Art legt zich toe in het maken
van kunst mét mensen in plaats van vóór mensen. Dat is wellicht het belangrijkste kenmerk.
Een Community Art kunstenaar zet de verbeeldingskracht van de kunsten in, om zichtbaar te
maken wat mensen beweegt en zorgt ervoor dat kunst direct integreert in het dagelijkse
leven van mensen.
Community Art projecten werken goed omdat:
• Deze projecten een artistieke ervaring bieden: door middel van het deelnemen aan en
het ervaren van kunst wordt het waarnemingskader van de deelnemer aangesproken
en vergroot. Hierdoor neemt de verbeeldingskracht toe en ontstaan er nieuwe ideeën
en visies.
• De deelnemers actief betrokken worden bij het creatieve proces waardoor het gevoel
van verbondenheid tot stand komt.
• De projecten toegankelijk zijn voor amateur en professional waardoor er een
gezamenlijke leerervaring ontstaat.
• Door de projecten heen de sociale cohesie bevorderd wordt. Dit gebeurt doordat
mensen met diverse achtergronden op een positieve manier met elkaar in verbinding
worden gebracht.
• De leefbaarheid in de gemeenschap wordt vergroot. Dit gebeurt door te focussen op
de zelfeffectiviteit van de deelnemers om problemen in de onderlinge interactie aan te
pakken.
• Deze projecten het sociale kapitaal helpen te ontdekken en zichtbaar weten te maken.
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Algemene stichtingskosten 2020
De financiering van de algemene kosten zal plaatsvinden vanuit van particulieren.

Naast de algemene stichtingskosten en -inkomsten zijn er ook nog projectkosten en inkomsten. De projecten zijn gedekt door middel van fondsenwerving bij
vermogensfondsen, subsidies van onder meer de gemeente Zutphen en voor een klein deel
uit bijdragen van deelnemers/publiek. De verantwoording van de verkregen fondsen en
subsidies en of andere dekking kunt u terugvinden onder 1.3 en de financiële jaarrekening.
In het algemeen geldt dat de inkomsten voor de activiteiten (projecten en producties) sterk
afhankelijk zijn van het aantal activiteiten, die we per jaar hebben en het resultaat van de
werving. Op dit moment kunnen we zeggen dat wij op positieve wijze hebben samengewerkt
met een fondsenwerver. We hopen deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.
Winstoogmerk en beloningsbeleid
Stichting Tevoorschijn heeft geen winstoogmerk. De bestuurders krijgen geen beloning voor
het uitvoeren van hun bestuurstaken, zoals vergaderen en representatie van de stichting.
1.3

Activiteiten

1.3.1

Stichtingsbestuur

Als bestuur hebben we in 2020 vier keer een vergadering belegd. Hiervan zijn notulen
opgemaakt. Er was geen noodzaak vaker bijeen te komen en bovendien stond 2020 in het
teken van Corona en was het ook zoeken naar goede werkvormen om als bestuur effectief en
goed werk te doen. De vergaderingen stonden in het teken van het ondersteunen en
(financiële) controle houden op de uitvoering van de theaterproducties en projecten.
1.3.2

Projecten en producties

In 2020 zijn de volgende projecten en producties uitgevoerd.
•
•
•

Taka Tuka – tweede editie
Voorbereidingen Theaterfilm Overboord
Start Community Art Theaterproject De Hoven (derde editie)
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Taka Tuka
Samenvatting
Project Taka Tuka is succesvol geëindigd. 50 jongeren uit diverse landen van de
wereld namen deel aan de activiteiten. 16% kwam daarvan uit Nederland. Voor de
integratie hadden we op een hoger percentage aan Nederlandse jongeren gehoopt
maar ondanks dat is het bijzonder goed verlopen. De groep werd een eenheid.
Jongeren ervoeren het als een thuis, als een familie en mooier compliment rondom
integratie kan je niet krijgen. Met elkaar een samenleving vormen in het klein dat is
wat er is gebeurd. En ook al kom je allemaal uit een andere cultuur, van Afghanistan
tot Afrika en hang je een andere godsdienst aan (sommige waren moslim, anderen
waren christen en weer anderen hadden geen godsdienstige voorkeur) toch was de
groep één, was er betrokkenheid op elkaar en zetten ze zich op een positieve manier
in om zowel elkaar te leren kennen als taalvaardigheden en andere vaardigheden te
leren.
Projectleider Inès van Triest over Taka Tuka:
“Als projectleider ga ik nu eerst met zwangerschapsverlof. Daarna wil ik kijken naar een
eventueel vervolgproject. Wat wij hebben opgebouwd met deze jongeren is te waardevol
om niet op verder te bouwen. Het verlangen is om meer jongeren in Zutphen te betrekken
bij dit project. Als projectleider heb ik ervan genoten om jongeren te helpen in het
realiseren van verbinding en hen daarnaast ook nog vaardigheden bij te brengen waar ze
concreet wat aan hebben. “

De volgende partijen hebben ons financiëel ondersteund:
-

Gemeente Zutphen
Torenfonds
Coöperatieffonds Rabobank
Oranjefonds

Evaluatie
De einddoelen die wij met dit project hebben nagestreefd zullen wij nu evalueren per
onderdeel.
De jongeren…
1. Kennen de Nederlandse taal en hebben nieuwe woorden geleerd;
2. Kunnen de Nederlandse taal in alledaagse situaties toepassen;
In de 15 bijeenkomsten die we gehad hebben, is er steeds gewerkt aan
taalbevordering. In de keuken bij het koken door jongeren de Nederlandse
namen te leren van gerechten en voorwerpen, bij het eten door spontane
gesprekken tussen Nederlandse jongeren en anderstalige jongeren. Bij het
opruimen en tussen de georganiseerde momenten door met tafelvoetbal,
tafeltennis en gesprekjes en natuurlijk in de lessen waarbij we oefeningen
deden waarbij er of in het Nederlands gepraat, geluisterd of gelezen moest
worden. We hebben steeds alles vertaald in zowel Engels als Nederlands. Dit
heeft bij de Nederlandse jongeren een verrijking op het gebied van de
Engelse taal gegeven die we van tevoren niet hadden durven verwachten.
Jongeren hebben aangegeven dat ze de Nederlandse taal door Taka Tuka
beter beheersen en zelf hebben wij dit resultaat ook gezien. We hebben
gemerkt dat alleen al de omgang van Nederlandse jongeren met
anderstaligen al zoveel oplevert en het leerresultaat juist op de spontane
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3.

4.
5.
6.
7.

momenten het grootst is. Daar waar jongeren uit zichzelf iets willen weten en
er dan naar vragen.
Kennen hun talenten op het gebied van taal, theater, muziek, zang;
In de lessen hebben we geëxperimenteerd met allerlei vormen theater: mime,
tekst-, improvisatie-, beeldend (drama), presentatie, concentratie en
daarnaast hebben we gewerkt met muziek(instrumenten), video, dans en
zang. Tussen de vaste momenten door speelden jongeren ook piano, gitaar,
zongen ze en dansten ze op muziek. Voor alle jongeren zaten er vormen bij
waar ze voor het eerst kennis mee gemaakt hebben. En daar reageerden ze
verschillend op. Het is ook fijn om te weten wat je niet ligt en of je dat liever
alleen of in het openbaar in een groep doet.
Hebben meer zelfvertrouwen;
Kunnen met tegenslag omgaan en daarover praten;
Kennen de 4 basis emoties, zijn zich daarvan bewust en weten deze te hanteren;
Hebben gewerkt aan hun sociale vaardigheden (samenwerken, presenteren,
formuleren, luisteren, feedback geven, reflecteren, (non)verbaal communiceren,
discussiëren, vragen stellen);

8. Zijn assertief;
9. Hebben een positief zelfbeeld
In de lessen hebben we heel concreet gewerkt aan deze vaardigheden. Zo hebben
we bijv. de jongeren hun levensverhaal laten verbeelden en presenteren. Ze
hebben hiervoor gereflecteerd op hun eigen leven, een inkijk gekregen in de
levens van anderen, luisterden en stelden vragen aan elkaar. Een ander
voorbeeld: in de les over emoties hebben jongeren geleerd hun emoties te
vergroten en te herkennen bij elkaar. Sommige jongeren zijn het van huis uit
gewend om hun emoties niet te tonen en dus niet te laten zien wat ze voelen.
Deze les was confronterend en bevrijdend tegelijk voor hen. Buiten de lessen om
hebben de jongeren samen gewerkt in het koken, opruimen en spelletjes doen.
Bij een aantal conflicten moesten sommige jongeren hun grenzen aangeven en
leren omgaan met feedback en de grenzen van anderen. Naarmate de jongeren
vaker kwamen, werden ze losser, durfden ze meer te vragen, uit te spelen in het
theater en zagen we hun zelfvertrouwen groeien. Jongeren gaven het aan als ze
iets niet wilden doen of zich ergens niet prettig bij voelden. Er was een open
veilige sfeer wat de assertiviteit van de jongeren bevorderde en hen hielp om
over tegenslagen te praten.

10. Hebben een plek om over hun problemen te kunnen praten en worden
doorverwezen naar hulpinstanties indien nodig;

11. Zijn ontspannen en hebben plezier;
12. Hebben de kans gekregen om nieuwe vrienden te maken in hun eigen omgeving
9

We hebben veel aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen van
jongeren. Onder het eten was daar een goed moment voor en daar hoorden
we de soms heftige vluchtverhalen van jongeren die naar Nederland zijn
gekomen. We konden hen praktische handvaten geven voor hun integratie
hier in Nederland, bijv. door te laten zien waar de bibliotheek is, over de
vrijwilligerscentrale te vertellen en te wijzen op taallessen. In de 2 lessen
over je levensverhaal kwamen er allerlei mooie en moeilijke gebeurtenissen
naar boven en zo kregen we een inkijkje in de dingen waar jongeren tegen
aan (zijn) (ge)lopen. Het was niet zo zorgelijk dat we moesten doorverwijzen,
of er was al een hulpinstantie betrokken. Zo kwamen er ook twee
deelnemers van een Intermezzo jeugdzorg groep, waar we goed contact mee
hadden. We hebben de jongeren veel zien lachen en gek doen, zowel in als
buiten de lessen om. Als er iemand jarig was die week, hebben we dat
gevierd met taart en een kadootje. Voor één jongen was dit een erg
emotioneel moment, omdat het de eerste keer in 25 jaar was dat zijn
verjaardag gevierd werd! Hij sneed met ons voor het eerst zijn
verjaardagstaart aan en zei:
‘Thanks for the birthday presents I definitely appreciate it, it means a lot to me. For
the first time in
my entire life, you are like a family
to me, because you showed an
unconditional love and affection, I
never had this before.
You people don’t know how excited I a mand what it
means to me… Thanks to everyone.’
Zo waren er meer jongeren die de groep hun ‘Taka Tuka familie’ noemden
en zo gingen we om met elkaar. Gelijkwaardig, liefdevol, gastvrij, open en
onvoorwaardelijk.
We hebben nieuwe vriendschappen zien ontstaan tussen verschillende
culturen en contacten die blijven, ook na dit project.

13. Kunnen minimaal 10 gezonde basisgerechten koken;
14. Krijgen wekelijks een gezonde maaltijd;
Van de 15 bijeenkomsten hebben we 12 keer een gezonde maaltijd samen
met de jongeren gekookt en 14 keer een gezonde maaltijd gegeten. We
hebben daarbij rekening gehouden met de verschillende culturen, door elke
week een andere jongeren als ‘chefkok’ het gerecht te laten kiezen, voor te
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bereiden en helpen uit te voeren. Hierdoor hebben we ook heel gevarieerd
gegeten. De jongeren die chefkok was leerde zo ook waar je aan moet
denken als je voor een grotere groep (15 à 20 mensen) moet koken,
daarvoor een boodschappenlijstje te maken en deze jongere hielp mee met
inkopen doen, waardoor ze ook leerden met een budget te werken.
We zijn een paar keer speciaal naar de Halal slager gegaan voor Halal vlees, hielden rekening
met de vegetariërs en hebben het altijd aangegeven als er varkensvlees in een gerecht zat.
We merkten dat de meeste jongeren nog veel te leren hadden in de keuken. We hebben hen
lessen over hygiëne, snijtechnieken, kooktijden, bereidingswijzen en het schoonmaken van
de keuken bij gebracht. We hebben als begeleiders altijd de jongeren zelf het werk laten
doen, zodat ze aan de lijve konden ervaren wat wel en niet werkt. Er zijn gelukkig geen
onveilige situaties ontstaan, jongeren hielden zich keurig aan de regels in de keuken en alle
maaltijden waren goed te eten. Als er eten over was, verdeelden we dit over de jongeren die
dit wilden meenemen. Sommige jongeren moeten altijd voor zichzelf kopen en koken en
voor hen was het een verademing dat ze bij ons een gezonde maaltijd kregen.

Doelgroep
Er zijn in totaal 50 jongeren naar de activiteiten van Taka Tuka gekomen. Ongeveer
10 van hen zijn bijna elke bijeenkomst gekomen, dit werd de vaste kern waar we
echt iets mee konden opbouwen. Twee derde van de jongeren die wij bereikt
hebben, waren anderstaligen. Zij kwamen óf uit het AZC of hadden al een
verblijfsvergunning. Sommigen van hen kwamen uit het Waterkwartier. Een derde
van de jongeren was in Nederland geboren. De helft van alle jongeren kwam uit het
Waterkwartier. De jongeren waren tussen de 12 en 25 jaar, met een paar
uitschieters naar boven. De meeste jongeren waren 14-16 jaar. Het was lastig voor
ons om de Nederlandse jongeren uit het
Waterkwartier te bereiken. We hebben verschillende dingen ondernomen om hen uit
te nodigen. De jongeren die al bij Waterkracht bekend waren, waren of te jong of
hadden niets met theater gaven ze aan. De stap was misschien te groot voor ze en
dit had denken wij meer tijd nodig gehad om aan onze gezichten te wennen en
contact met ze te maken. Zie ook de presentielijst.
Daarnaast waren er 6 jongeren uit Zutphen in de leeftijd van 14-23 jaar die als
begeleiders elke week hielpen. Een van hen is gevlucht naar Nederland en voor hem
was het ook bevorderlijk voor zijn Nederlandse taal. Zij hebben veel geleerd op het
gebied van leiding geven, lesgeven (een opdracht voorbereiden en uitvoeren in de
les), koken, organiseren, vragen stellen en luisteren, veiligheid, feedback ontvangen
en geven, grenzen stellen, evalueren. Elke week kregen zij het programma en
konden ze meedenken over de invulling daarvan. Na afloop van elke bijeenkomst
kwamen we samen om te evalueren en was er ruimte voor feedback voor elkaar. Zij
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hebben hun talenten ingezet en laten groeien, door bijv. de groep een dans aan te
leren, muziek te maken of een theateroefening voor te bereiden en aan te bieden.
Ook het werken met andere culturen heeft hun blik op de maatschappij enorm
verrijkt. Zij zorgden voor veel ontspanning en plezier in de groep en konden de
anderen met hun theaterervaring over de drempel helpen bij oefeningen.
Theaterfilm Overboord
Een frisse wind door de kerk
Doel van het project
Met dit project willen we drie dingen bereiken.
o Kerken en kerkgangers stimuleren en inspireren om na te denken over wat zij willen
doen om als kerk te blijven bestaan.
o Mensen stimuleren om op persoonlijk vlak zich te bezinnen rondom missionair zijn,
alle dagen van de week, op elk gebied van hun leven.
o Kerken praktische tools geven om te groeien als gemeente en geestelijk gezond te
blijven.

Doelgroep
De film is geschikt voor alle leeftijden, maar de thematiek zal het meest aanspreken vanaf 10
jaar.

Project ‘Overboord’
Wakker blijven en niet in slaapvallen. Wakker
blijven en aandachtig op zoek gaan naar de
dromen die God geeft aan de mensen in Zijn
kerk, dát is de uitdaging.
Door middel van onze film willen wij de dialoog
op gang brengen. We stellen als:
Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar
gemeente zijn en doelgericht aan de slag gaan?
Hoe kunnen we als kerkelijke gemeenschap van
betekenis te zijn in onze eigen woonplaats?
Wat is jouw unieke bijdrage aan dit gezamenlijke
doel? Wat is er voor nodig om je te verbinden aan
het gemeenschappelijke doel, de opdrachten die
God aan de kerk heeft gegeven? En: Hoe werken
we gezamenlijk aan een cultuur van liefde,
laagdrempeligheid en veiligheid die de kerk
aantrekkelijk maakt?

I have a dream
Soms heeft een mens een droom,
een droom waarvoor hij wakker dient te
blijven
en niet- als in de hof van de olijvenin slaap te vallen, ergens bij een boom,
drie kromgegroeid van onrecht, al het lijden
aanschouwde van wie ooit zijn onderdrukt.
Het recht behoort aan hen die zijn mislukt,
verliezers die zachtmoedig blijven strijden,
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De korte film ‘Overboord’ wil mensen wakker
schudden, ze overtuigen van het belang van de
groei en de relevantie van de kerk. De film
prikkelt, daagt uit en moedigt aan.
De titel verwijst naar het cruiseschip dat voor de
kerk staat, maar dat is gezonken in het verhaal.
Er zijn mensen ‘overboord’ in de zee, die gered

geweldenaars recht in de ogen kijken,
dwars door hen heen, naar het beloofde land.
Zo ver als blote armen kunnen reiken.
Wie slaapt ziet nooit de tekens aan de wand
die God met zijn gewonde vinger schrijft
Ik heb een droom. Als je maar wakker blijft.

moeten worden. Er is een zienswijze en een
manier van doen die overboord moet, zodat de
hoofdrolspelers de zee weer op gaan, maar dit
keer in een reddingsboot, om de drenkelingen te
redden. Wat moet bewaard blijven en wat heeft
vernieuwing nodig? En durf je zelf ook over
overboord te springen naar de mensen die jouw
hulp nodig hebben en getuigenis?

Rikkert Zuiderveld

Inhoud film
Wat eraan vooraf ging
De 4 personages hebben jaren op een fantastisch cruiseschip rondgedobberd, van alle
gemakken voorzien. Met een eerste, tweede en derde rangs dek, veel personeel,
geweldig comfort en vermaak.
Dan botsen ze tegen een tijdberg aan dat het schip zodanig beschadigt, dat iedereen
geëvacueerd wordt. Alle mensen worden in reddingsboten gezet, daarna zinkt het
schip. De 4 personages zijn aan elkaar overgeleverd, dobberen een poos op zee en zien
dan een eiland waar ze naar toe roeien.
Deel 1 Het Cruiseschip (de kerk zoals het was) en de Reddingsboot (een nieuwe vorm
van kerk zijn)
Er komt een bootje aangevaren. Steven en Anne zitten luid ruzie te maken over de bekleding
van het schip, Fairtrade koffie en ellenlange vergaderingen. De vioolspeler hangt slapend in
de boot. Ze trekken de boot het eiland op. Steven en Anne gaan gewoon door met
discussiëren maar Sofie onderbreekt hen en zegt dat ze een plan moeten bedenken om te
overleven hier, want het wordt al donker en ze hebben geen eten. De vioolspeler slaapt
gewoon door. Steven vindt een reddingspakket in de reddingsboot met speciaal voedsel.
Anne begint daarover te klagen en verwijt het Steven dat hij zich daar niet mee bezig heeft
gehouden. Steven zegt dat als ze teruggaan net het cruiseschip alles weer normaal wordt.
Sofie wijst hen erop dat het cruiseschip gezonken is en ze gesprekken opving van de
bemanning daarover, dat kunnen Steven en Anne niet geloven, ze zijn diep geschokt. Ze
mijmeren over het prachtige schip met fantastische programma’s voor alle doelgroepen.
Sofie is kritisch en vind het niet erg dat ze niet meer terug hoeft daarheen.
Deel 2 Het Eiland (fase van nu)
Anne gaat vuur maken en besluit een poosje te gaan overleven op het eiland (dit staat voor
het niets doen, het wachten, eigenlijk de fase waar we nu als kerk in zitten). In de nacht
komt de vijand op bezoek, hij verteld hen over de mogelijkheden van het eiland, er is
genoeg te doen. Hij nodigt ze uit met hem mee te gaan. Steven en Anne vinden dat een goed
idee, Sofie moet niets van hem en zijn ideeën hebben, ze vertrouwt hem niet. Net op het
moment dat ze willen vertrekken maakt Sofie Ferdinand wakker en die begint viool te spelen.
De vijand vindt het afgrijselijk en vraagt wat dat voor verschrikkelijke muziek is, dan komt
Ferdinand erbij en hij stuurt de vijand weg. Anne en Steven zijn diep verontwaardigt, daar
gaat hun hoop voor de toekomst, ze willen het eiland gaan verkennen. Ferdinand is
verbaasd, waarom zouden ze op het eiland blijven? Ze moeten de reddingsboot weer in, net
als vroeger. Dan vertelt hij dat vroeger voor het cruiseschip er ook reddingsboten waren, om
de mensen die overboord geslagen zijn of de weg kwijt zijn te redden. Dit is nieuw voor
Steven en Anne, ze vinden het maar niks. Sofie is wel enthousiast.
Deel 3 De Zee (onze omgeving met de mensen die niet geloven)
Steven is compleet in de war en ziet het niet meer zitten, hij loopt het water in om een eind
aan zijn leven te maken. Anne praat met hem en ze komen tot de conclusie dat ze elkaar
toch nodig hebben. Hij is alleen nog niet overtuigd om de zee op te gaan en gaat slapen.
Ferdinand vertelt over mensen die hij heeft gered op zee en zo overtuigt hij Anne om dit ook
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te gaan doen. Die ochtend willen ze de zee weer op gaan, behalve Steven, hij blijft achter en
twijfelt of hij mee zal gaan. De anderen proberen hem te overtuigen, maar het lukt niet en ze
gaan. Steven kijkt naar het eiland, om daar te blijven en Anne schreeuwt: hou op met
achterom te kijken, kom!

Rollen
• Anne- jonge vrouw (actieve kerkganger, die veel organiseert in de kerk en daar moe
van is)
• Sofie- tiener (de jongere generatie en de vernieuwer, zet vraagtekens bij oude
systemen)
• Steven- boekhouder (de kerkganger die graag alles onder controle houdt en bij het
oude)
• Ferdinand- vioolspeler (de kerkganger die vroeger actief was, maar nu oppervlakkig
betrokken is)

Operationele doelstelling
Ons doel is om met deze film diverse gemeenten in heel Nederland na te laten denken over
de vraag: hoe zorg ik ervoor dat de kerk weer een relevante positie in de maatschappij
krijgt?
De lancering en follow-up
De lancering zal in drie delen plaatsvinden op drie verschillende momenten. Bij elke
lancering zal er een pdf beschikbaar gesteld worden met gespreksvragen en aanvullende
informatie. Vervolgens kunnen kerken een follow-up avond aanvragen. Het aanbod wordt
verzorgd door:
1. Alpha Nederland: Alpha Nederland kan voor kerken die meer missionair actief willen
worden een avond verzorgen over wat zij als organisatie middels de Alpha Cursus en
hun overige materiaal kunnen betekenen.
2. Samen in Christus: Vanuit Samen in Christus kunnen er informatieavonden verzorgd
worden over Samensturing in de kerk. Samensturing in kerk is een
organisatiefilosofie die kerken helpt om hun organisatie en cultuur te veranderen
naar organisatie die gekenmerkt wordt door gedeelde verantwoordelijkheid,
eigenaarschap, een heldere visie die binnen en buiten verbindt en een krachtige
bemoedigingscultuur.
Er is bewust gekozen voor deze follow-up zodat er zowel aandacht is voor de
missionaire kant van de kerk als voor een gezonde organisatie met een veilige en
liefdevolle interne cultuur.
Samenwerking met PKN
Om zoveel mogelijk kerken te bereiken met dit project is er gekozen voor een samenwerking
met diverse partners, één daarvan is de PKN. Wij zullen diverse PKN kerken benaderen om
dit bij hun eigen achterban onder de aandacht te brengen.
Samenwerking met Alpha Nederland
Een andere partij die erg enthousiast is over ons projectplan is Alpha Nederland. Alpha
Nederland, bekend van de Alpha Cursussen, vindt het uitermate belangrijk dat kerken weer
meer naar buiten gericht raken en missionaire actief zijn. Ons projectplan sluit goed aan bij
hun visie en doelstellingen. Zij hebben aangegeven dat zij onze film in hun netwerk willen
promoten. Zij gaan hier actief mee aan de slag.
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Samenwerking met Samen in Christus
Samen in Christus is een nieuw interkerkelijk initiatief. Zij zijn een platform dat in 2020
ontstaan is vanuit twee organisaties (Stichting Transformate & Saminc) en naar verwachting
dit jaar snel zal uitbreiden. Vanuit dit platform willen zij kerkbreed kerkvernieuwing en
interkerkelijke samenwerking onder de aandacht brengen. Zij zien uit naar een groeiende
kerk die in eenheid relevant is voor de samenleving. Meer over hun visie en doelstellingen
zijn te vinden op www.sameninchristus.nl
Toen ons projectplan bekend werd bij de mensen achter Samen in Christus kwam gelijk de
vraag om samenwerking. Zij vinden dat dit plan goed aansluit bij hun visie, missie en
doelstelling en willen daarom graag helpen bij de promotie van de voorstelling. In de followup kunnen zij helpen als kerken advies nodig hebben ten aanzien van een verandering in
kerkcultuur. Binnen dit platform zijn er namelijk diverse specialisten die ondersteuning
kunnen bieden op het gebied van organisatie en cultuurverandering binnen de kerk zodat
een kerk meer gezamenlijk en vanuit gedeelde verantwoordelijkheid doelgericht aan de slag
gaat met de opdracht die Jezus gaf.
Promotie en verwachte resultaten
De promotie zal grotendeels plaatsvinden via social media, na het maken van de film. De
film zal op verschillende kanalen via facebookadvertenties gepromoot worden. Verwacht
wordt dat de film 30.000-100.000 keer beken wordt.
Planning
Initiatie- en ontwerpfase 1 (maart 2020 – maart 2021)
Het script is al klaar en de acteurs/muzikant zijn gevonden. Ook de props/attributen zijn
geregeld.
Start van het project (maart-mei 2021)
In maart wordt de film opgenomen en gemonteerd. De lancering zal in delen in de maanden
april en mei door Alpha Nederland worden gerealiseerd.
Evaluatie van het project (juni 2021)
In juni zal het project geëvalueerd worden zodat er voor 1 juli een verslag naar de fondsen
gestuurd zal worden.
Ondersteuningspartners
Samenwerking C.V. Helpgoed
Voor de totstandkoming van dit project werken wij samen met Coöperatieve Vereniging
Helpgoed. Helpgoed is sinds 2016 actief in de non-profit sector en helpt stichtingen en
individuen bij hun projecten en ideeën. Helpgoed schrijft, in goed overleg, het projectplan.
Ze werven de fondsen, geven advies, en ondersteunen eventueel op het gebied van
multimedia. Bij dat laatste moet gedacht worden aan: contentmanagement, schrijven van
persberichten, websites maken en bijhouden en het beheren en bijhouden van social mediaaccounts. Dit alles in nauwe samenwerking met de mensen achter het project/initiatief.
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Begroting en dekkingsplan
Kosten
Kostuums

€ 600,00

Rekwisieten en make-up

€ 200,00

Studio en arrangement muziek

€ 500,00

Online PR

€ 300,00

Peter van Essen (30 uur )

€ 600,00

Theatermaker Inès Kok (60 uur)

€ 1200,00

Reiskosten

€ 180,00

Videograaf en editing
Projectbegeleiding inclusief fondsenwerving (ongeveer 75
uur)

€ 2.420,00

Totaal

€ 7.500,00

Inkomsten
Toegezegde bedragen fondsen aangaande vorige versie van
het projectplan.

€ 7.500,00

Totaal

€ 7.500,00

€ 1.500,00

Community Art Community Art Theater project ‘De Hoven’ (derde editie)
Dit project is gestart in 2020 en wordt afgerond en geëvalueerd in 2021.
Het theaterstuk:
Het verhaal
Sil wordt bijna 60. Ze zal ‘afgevoerd’ worden naar de Overkant (Zutphen). Haar kleindochter
Tyra wil dit voorkomen en ze wil ook in opstand komen tegen de robots. Ze verkleedt haar
oma als iemand van 20 en samen gaan ze op onderzoek uit naar hoe het toch zover heeft
kunnen komen en wat er zich precies in Dat Bolwerck afspeelt. Onder de brug ontmoet ze
een meisje van de Overkant die haar gaat helpen. Dit meisje heeft een broer (Aadan) en een
zus (Dagny) die elkaar ontmoeten. Het zusje van Tyra wordt in het geheim verliefd op Aadan.
Sil heeft toen ze klein was een tijdscapsule begraven en die graven ze nu op. Er zit o.a. een
flesje cola in, een boek, een mobiele telefoon en een portemonnee met euro’s. Sil vertelt
over vroeger en wat ze nu allemaal mist. Op weg naar Dat Bolwerck ontmoeten ze Harry, een
uitvinder die een groene smurrie heeft uitgevonden (Hurrie) waarmee je, als je dat op je huid
smeert, gewoon buiten kunt lopen. Zijn huid is ook helemaal groen. Het is gemaakt van
groente en fruit uit zijn eigen moestuin, ook kweekt hij daar bloemen. Tyra weet niet wat
een moestuin is en wat bloemen zijn en samen gaan ze kijken. Sil legt uit dat zij dit vroeger
ook had en haar oma en die haar oma ook. Tyra vraagt zich af waarom dit niet meer gedaan
wordt, want dit kan weleens de oplossing zijn voor hun probleem. Harrie vraagt waarom Sil
zich heeft verkleed en als ze het vertelt, denkt hij aan het verhaal van Maurits van Nassau die
in de Tachtigjarige oorlog zijn soldaten als boerinnen verkleedde en zo De Grote Schans van
de Spanjaarden innam. Ze maken een plan om bewoners als robotten te verkleden en zo Dat
Bolwerck in te nemen.
Dit lukt. De robotten worden uitgeschakeld (ze blijken niet tegen Hurrie te kunnen) en zo
eindigt de voorstelling met een groot feest van overwinning. Harrie en Tyra worden
uitgeroepen tot helden en iedereen gaat massaal moestuinen beginnen en Hurrie maken.
Mensen kunnen weer gewoon over straat, elkaar zien en alle robots worden uitgeschakeld.
Ze ontdekken dat je elkaar gewoon kunt aanraken zonder te ontploffen. Bij het feest wordt
iedereen verliefd op elkaar, omdat er eindelijk weer normaal contact en aanraking mogelijk
is. De ouderen worden bevrijd en komen dansend tevoorschijn
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Doelstelling project
Het theaterproject is een community art project en werkt vanuit de volgende doelstellingen:
1.

Sociale cohesie
Buurtbewoners van De Hoven leren elkaar kennen en werken samen. Door middel van
persoonlijk contact willen we isolement en eenzaamheid tegengaan.

2.

Erfgoedparticipatie
Bezoekers en medewerkers van de voorstelling krijgen meer kennis van de historie van
De Hoven. Dit bevordert de groepsidentiteit en daarmee ook de sociale samenhang.

3.

Cultuurparticipatie
Interesse in cultuur van bewoners in De Hoven wordt versterkt en verdiept

Samenhang doelstellingen gemeente Zutphen
Bij dit project werken wij vanuit de ambitie die de gemeente Zutphen heeft:
Wij vinden dat kunst, cultuur en erfgoed kleur geven aan Zutphen. Ze zorgen voor een
leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit en
aantrekkingskracht. Daarom willen we iedereen aansporen om met kunst, cultuur en erfgoed
aan de slag te gaan. Zo maken we onze gemeente nog aantrekkelijker!
We sluiten aan bij de volgende thema’s van de Cultuuragenda
Versterken identiteit door benutten cultureel Erfgoed.
Bevorderen cultuureducatie en –participatie;
Innovatie en ondernemerschap door verbindingen te leggen tussen de culturele
basisinfrastructuur en andere initiatiefnemers en ondernemers;
Informatie, communicatie en marketing optimaal inzetten voor het bereiken van de
doelgroepen: (toekomstige) inwoners, toeristen, ondernemers.
Culturele organisatie/ instelling: een rechtspersoon die zich op grond van zijn statuten
ten doel stelt culturele activiteiten te organiseren in de gemeente;
Cultuurinitiatief: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, uitvoering, of
tentoonstelling die in de gemeente plaatsvindt, openbaar toegankelijk is en in de
media ook als zodanig wordt aangekondigd;
Evenement: het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor het publiek
toegankelijke één- of meerdaagse gebeurtenis van culturele, maatschappelijke,
feestelijke en/ of vermakelijke aard, met een promotioneel, wervend karakter voor de
gemeente;
Experiment: vernieuwend cultuurinitiatief dat naar inhoud, opzet en uitvoering
onderscheidend is ten opzichte van het bestaande kunst- en cultuuraanbod en/ of dat
gericht is op het bereiken van een nieuw publiek;
Samenwerkingspartner: culturele (basis)instellingen, professionele kunstenaars,
onderwijsinstellingen, amateurgezelschappen en creatieve (commerciële)
ondernemingen;
Talentontwikkeling: activiteiten gericht op de identificatie, selectie, begeleiding en/ of
ontwikkeling van (jong) talent;
Draagt bij aan een positieve profilering van Zutphen;
Bevordert zowel passieve als actieve cultuurparticipatie van jeugd, nieuwkomers en/ of
bezoekers van de gemeente;
Gericht op verbreding van het publiek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Het theaterstuk draagt bij aan meerdere actuele beleidsdoelstellingen van de gemeente
Zutphen:
➢
➢
➢

Aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken;
Iedereen hoort erbij en kan meedoen;
Stimuleert het contact tussen verschillende doelgroepen;
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➢
➢

Is tot stand gekomen door onze doelgroep bij de planvorming te betrekken;
Komt in samenwerking met één of meer andere Zutphense partijen tot stand.

Doelgroep
De doelgroep voor ons community art project omvat alle buurtbewoners in De Hoven, van
kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met ouderen.
➢

➢

➢

➢

De kinderen van de basisschool betrekken wij bij dit project door hen uit te nodigen
mee te spelen of te dansen in het theaterstuk. Ook kunnen zij meedoen aan de
workshops. Uiteraard is de theatervoorstelling ook geschikt voor kinderen.
De jongeren in de buurt worden betrokken door hen persoonlijk te benaderen (via
ons netwerk) om mee te helpen of mee te spelen. Ook wordt er vanuit deze groep
jongeren een speciale dansgroep geformeerd met dansstukken voor in de
voorstelling.
De ouderen in de buurt worden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst i.s.m. de
Historische vereniging. De verhalen van deze ouderen worden, waar dat past,
verweven in de dialogen. Ook zullen we de ouderen vragen mee te doen aan de
voorstelling als dat mogelijk is. Natuurlijk kunnen ze bij de voorstelling komen
kijken. De voorstelling zal rolstoelvriendelijk zijn.
Naast inwoners van de Hoven bereiken we ook bezoekers uit de stad Zutphen en
wijdere omgeving (is gebleken bij de vorige theaterstukken die in De Hoven zijn
gerealiseerd).

Hoofdactiviteit
We willen vijf locatievoorstellingen realiseren in de Tichelbeekse waard. Gedurende een
prachtige natuurwandeling kan men op diverse plaatsen genieten van de scènes waarin de
volgende thema’s worden uitgewerkt: Eenzaamheid, plaats van ouderen in de samenleving,
de lokale geschiedenis, klimaat en duurzaam omgaan met de aarde.
Aanvullende Activiteiten
Naast de vijf locatievoorstellingen willen wij het volgende realiseren:
➢
➢
➢

Theaterworkshop voor kinderen van de Theo Thijssen
Workshop decorontwerp en -bouw voor kinderen onder leiding van de Theo Thijssen
Dansworkshop voor jongeren

Community art: Van improvisatie naar script
De inbreng van spelers is erg belangrijk voor dit project. Wij vragen naar hun persoonlijke
visie op De Hoven en verwerken die (waar mogelijk) in de voorstelling. Dit project is ook een
persoonlijk proces van dichter bij je buurt en buren komen en niet alleen het repeteren van
een voorstelling. Deze manier van werken draagt daaraan bij. Naast de repetities zijn er een
aantal momenten waarop wij samen eten. Dit is goed voor de onderlinge band en geeft de
deelnemers de kans elkaar beter te leren kennen. Dat geldt ook voor de vrijwilligers.
Daarnaast gaan we aan de hand van brainstormopdrachten, view points oefeningen en
andere improvisatieoefeningen materiaal verzamelen en kiezen om vervolgens in een script
te verwerken.
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De locatie: De Tichelbeeksewaard
In de Tichelbeeksewaard is het heerlijk wandelen langs de IJssel, met zicht op de stad. Er kan
genoten worden van de prachtige natuur. Er groeien namelijk bijzondere planten en er leven
beschermde vogels. De Tichelbeeksewaard is een waar vogelparadijs met vogels als: gele
kwikstaarten, kwartelkoningen, roodborsttapuiten, grasmussen en bosrietzangers.
Daarnaast is het een gebied met een rijke historische achtergrond. Haar strategische ligging
speelde een belangrijke rol in zowel de Tachtigjarige oorlog als in de Tweede Wereldoorlog.
In de Tweede Wereldoorlog hield men hier voor lange tijd de Duitsers tegen tot letterlijk de
kogels op waren. Op hun beurt hielden de Duitsers voor lange tijd weerstand vanuit De
Hoven tegen de Geallieerden. Een folder over dit gebied meldt: “Op 14 oktober 1944, na de
verloren Slag om Arnhem, bombardeerden de geallieerden de brug om de bevoorrading van
de Duitse troepen lam te leggen. De brug hield stand, maar in de stad vielen bijna 100
doden. De Canadese bevrijders kwamen uiteindelijk vanuit het oosten. Na een felle strijd
trokken de Duitsers zich op 8 april 1945 in De Hoven terug. De inwoners daar moesten nog
een week wachten op hun bevrijding.”

Ambitie en verwachte resultaten
De inschatting van het totale bereik betreft:
➢ 25 spelers
➢ 100 overige deelnemers (muzikanten, dansers, vrijwilligers, kinderen )
➢ 200-225 bezoekers (5 voorstellingen x 40-45 personen). Dit is het maximale aantal
i.v.m. beperkingen vanuit de vergunning.
➢ De mensen die we via social media bereiken (ongeveer 10.000).
➢ Alle mensen die de nieuwberichten in de krant en de nieuwsbrieven via de mail over
dit project lezen.
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Planning
Voorbereidingen zijn vanaf september 2020 begonnen. De start van het project staat gepland
op 1 juni. We bepalen dan of er voldoende financiën zijn om het project definitief door te
laten gaan. De voorstellingen zijn op: 26 en 27 juni 2021. Na afloop zal er een verslag
geschreven worden. Dit zal voor 1 januari 2022 bij de fondsen die hebben bijgedragen
aangeleverd zijn.
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Begroting en dekkingsplan
Omschrijving

Eenheid

Maken van plan van aanpak op basis van gesprekken met
betrokkenen
Informatieavond en werving deelnemers
Vergaderingen kernteam
Aanvragen door Inès
Informatie verzamelen inhoud voorstelling
Organisatie i.s.m. kernteam
Script en regieplan
Vergunning
Externe begeleiding bewegingstheater
Repetities en voorbereiding andere bijeenkomsten
Ondersteuning door C.V. Helpgoed (40 uur)
PR pakket
Decor en -workshop
Kostuums
Rekwisieten, grime en make-up
Ouderavond
Theater- en decor workshop
Techniek licht en geluid
PR (drukwerk, website, verspreiding)
Video- en fotografie
Muzikanten 5 voorstellingen
Regie en productie van 5 voorstellingen in 2 dagen
Bedankjes vrijwilligers
Bedankjes spelers
Verfrissingen spelers en vrijwilligers
Catering bezoekers
Evaluatie en rapportage begunstigers
Subtotaal
Onvoorzien 10%
Totaal begrote kosten

Inkomsten
Bijdragen wijkraad de Hoven
Sponsoring in natura
Bijdrage bezoekers
Opbrengst catering
Fondswerving en subsidie gemeente Zutphen
Totale inkomsten
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Aantal

uren
uren
uren
uren
uren
uren
uren
totaal
totaal
uren
pakket
totaal
totaal
totaal
totaal
uren
uren
totaal
totaal
totaal
totaal
uren
totaal
spelers
vrijwilligers
bezoekers
uren

20
10
10
10
5
30
25
1
1
85
1
1
1
1
1
6
10
1
1
1
5
20
1
25
50
250
20

totaal
totaal
bezoekers
bezoekers
totaal

1
1
225
250

Kostprijs
€ 35
€ 35
€ 35
€ 35
€ 35
€ 35
€ 35
€ 75
€ 1.500
€ 35
€ 1.815
€ 500
€ 500
€ 500
€ 200
€ 35
€ 35
€ 1.000
€ 800
€ 500
€ 250
€ 35
€ 300
€5
€ 10
€ 1,50
€ 35

Totaal
€ 700
€ 350
€ 350
€ 350
€ 175
€ 1.050
€ 875
€ 75
€ 1.500
€ 2.975
€ 1.815
€ 500
€ 500
€ 500
€ 200
€ 210
€ 350
€ 1.000
€ 800
€ 500
€ 1.250
€ 700
€ 300
€ 125
€ 500
€ 375
€ 700
€ 18.725
€ 1.900
€ 20.625

€ 250
€ 250
€ 500
€ 500
€ 5 € 1.125
€ 2,50
€ 750
€ 18.000
€ 20.625

2.

Toekomst

In dit hoofdstuk beschrijven we onze verwachtingen voor 2021 met de te plannen activiteiten
en financiële middelen (m.n. fondsen en subsidies).
2.1

Activiteiten

In 2021 hopen we de geplande activiteiten, zie hieronder, uit te voeren. Gezien het feit dat
Corona nog niet uit het land is hebben we besloten om de ondersteunende activiteiten tot
een aanvaardbaar minimum terug te brengen. We willen minimaal 4 keer als bestuur
bijeenkomen om de begroting, activiteiten en (financiële) controle op de activiteiten te
volgen.
In 2021 willen we de volgende projecten en producties uitvoeren:
1. Taka Tuka tweede editie (in 4 blokken)
2. Lancering Theaterfilm Overboord
3. Community Art Theaterproject De Hoven (derde editie)
De activiteiten van punt 2 en 3 met verwachte financieringsbron zijn in dit verslag al
toegelicht.
Taka Tuka tweede editie
Visie/doel van Taka Tuka
De visie en het algemene doel voor het tweede seizoen van Taka Tuka blijft onveranderd:
Door middel van theater integratie bevorderen van jongeren uit een vluchtelingengezin
waarbij er aandacht is voor taalontwikkeling, psychische verwerking, netwerkvergroting en
tenietdoen van vooroordelen.
De focus in deze tweede editie ligt echter op:
1. Persoonlijke zekerheid: We willen de jongeren helpen om zichzelf zo thuis te laten
voelen in taalgebruik dat zij zich op een positieve manier weten te presenteren.
2. Efficiënt gebruik maken van een mentor/buddy: Uit diverse studies blijkt dat
jongeren met een vluchtelingen achtergrond het best geholpen zijn met een buddy
die naast ze staat en die vanuit een soort vriendschappelijke relatie ze verder helpt,
die de aanwezige vragen beantwoord en die maatwerk levert.
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‘Taka Tuka’ - een theater-taalproject
Het concept
Een kerngroep van ongeveer 15 jongeren in de leeftijd 12-18 jaar die we elke week zien, met
daaromheen 35 andere jongeren die minder vaak komen. Bestaande uit zowel jongeren die
gevlucht zijn als Nederlandse jongeren uit arme gezinnen. In de periode van septemberjanuari volgen zij theaterlessen en werken zij samen toe naar een voorstelling.
Elke les begint met een maaltijd die door de jongeren zelf gekookt wordt.
Doelgroep
Gedurende 10 maanden trekken de jongeren wekelijks met elkaar op zodat er een vaste
groep ontstaat. Een groep die wel van samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld door
groei. De jongeren mogen anderen meenemen, het is een open groep als doorverhuizing
naar een ander AZC optreedt. We hopen, net als vorig jaar, 50 jongeren met ons programma
te bereiken.
Samen koken en eten
Voor de les gaan we een uur koken met een paar jongeren, elke week zijn dit anderen, op
deze manier kunnen we een klein groepje persoonlijke aandacht geven en is er variatie in de
maaltijden, omdat zij zelf het gerecht mogen kiezen. De jongeren leren zo
kookvaardigheden.
Na het koken sluiten de andere jongeren aan. In ons vorige project is gebleken dat jongeren
deze maaltijden erg waardeerden, vooral door het contact dat ze daardoor met elkaar
hadden en het familiegevoel. Ook vonden ze het erg interessant om gerechten uit
verschillende landen te proeven en kennis te maken met de Nederlandse keuken. Jongeren
nemen makkelijk vrienden mee en in veel culturen is eten een belangrijke activiteit. Samen
eten is een ontspannen manier om elkaar beter te leren kennen en een band te krijgen. Dit
vormt een belangrijke basis voor de theaterles daarna. Ook wordt er tijdens de maaltijd veel
gesproken en gevraagd naar elkaars taal. Zo leren jongeren op een speelse manier
Nederlands en Engels te spreken. In de herfstvakantie hopen we nog een uitje te realiseren
waarbij we met de groep samen op stap gaan.

Theaterlessen
In de theaterlessen (1,5 uur) is aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden,
talentontwikkeling (op speelse wijze verwerven van de Nederlandse taal) en
identiteitsvorming.
Binnen het lesmateriaal is er aandacht voor:
• Veiligheid: Het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden en het
stimuleren van een veilige leeromgeving;
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•
•
•
•
•

Taal: Focus op taalverwerving en -stimulering;
Emotionele verwerking: Door middel van theater alledaagse (thuis)situaties en
bijbehorende gevoelens bespreekbaar maken
Netwerkontwikkeling: Hoe bouw je aan relaties, wat zijn daarbij typische Nederlandse
gebruiken;
Vooroordelen: Bewustmaken dat iedereen vooroordelen heeft. Leren hoe je deze kunt
voorkomen.
Attitude: Verkennen van non-verbale communicatie en het effect van een bepaalde
lichaamshouding
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Voorstellingen en videoclip
Binnen het project willen we concreet toewerken naar een soort eind product. Dit doen we in
3 blokken van 2-4 maanden. Afhankelijk van de financiering zullen we kijken hoeveel van de
drie blokken we kunnen realiseren.
Blok 1: September t/m december 2020
In de eerste drie maanden willen we toewerken naar een kerstvoorstelling. Hierdoor leren ze
zelf toneel te spelen, voor een groep te staan, samen te werken een project, zichzelf
(non)verbaal uit te drukken, om te gaan met tijdsdruk en spanning. Ook wordt er aandacht
besteed aan omgangsvormen (wat is typisch Nederlands hierin) assertiviteit en grenzen
aangeven. Daarnaast leren ze speelsgewijs Nederland en Engels en worden ze zekerder in
het zich uiten in hun nieuwe taal. In de lessen is ook ruimte voor verwerking van ingrijpende
gebeurtenissen en het delen van levensverhalen. De scenes die tijdens de lessen tot stand
komen worden gebruikt voor de kerstvoorstelling waarin vooral tegenstellingen centraal
staan en hoe je daarmee omgaat en ondanks dat nader tot elkaar kunt komen. Ook mogen
sommige jongeren meedoen met het theaterstuk “Overboord”. Overboord is een
professioneel theaterstuk die ik als theatermaker gemaakt heb en welke hopelijk vanaf
januari 2021 opgevoerd kan worden. Het is even afhankelijk van wat de coronaregels zijn
vanaf september 2020, of en in welke vorm dit blok door kan gaan.
Begroting blok 1:
Kosten theatermaker
Vooraf: 36 uur x 50 euro
Uitvoering: 120 uur x 50 euro
Huur locatie
Kosten voorstelling
(make-up, decor, kostuums etc.)
Uitje herfstvakantie
Maaltijden (eten en drinken)
4 maanden x 150 euro
Taalhuis (bezoek en eten)
Onvoorzien
Totaal

Bedrag
€ 1.800
€ 6.000
€ 800
€ 200

Bedrag
Subsidie gemeente Zutphen

€ 5.000

Donatie uit vorig project
Donatie fondsen

€ 3.040
€ 2.000

€ 300
€ 600
€ 300
€ 540
€ 10.540
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Totaal

€ 10.540

Blok 2: Januari t/m april 2021
Bij geslaagde fondsenwerving gaan we in dit blok werken aan een videoclip. Hier komen
weer andere skills bij kijken. Meedenken met het script, filmen, scènes opnemen, voor de
camera acteren, décor maken en kiezen (bestaande plekken). Een videoclip is bij uitstek een
manier om te leren hoe je jezelf neerzet en ook om te zien hoe anderen tegen jou aan
kijken. In een videoclip is bovendien nog meer ruimte om dromen en ideeën voor de
toekomst visueel tot leven te laten komen en niet alleen maar bezig te zijn met nu.
Daarnaast leren jongeren hun verhaal te verwoorden. Vanuit ervaring weet ik dat dit laatste
heel goed werkt in het verwerken van trauma’s
Al eerder heb ik een video clip gemaakt met één
van de jongere uit de eerste editie. Deze clip is
te vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=hQZca0Q3r7w
Ondanks dat ze clip op YouTube niet zo vaak bekeken is, was dat op Facebook heel anders.
Via een kanaal van een bevriende organisatie is deze maar liefst 19 duizend keer bekeken.
Ook de nieuwe clip zal gepromoot worden op facebook. We verwachten dit keer nog een veel
groter bereik.
Begroting blok 2:
Kosten theatermaker
Uitvoering: 120 uur x 50 euro
Huur locatie
Kosten videoclip
Maaltijden (eten en drinken)
4 maanden x 150 euro
Kosten projectbegeleiding
(advies, maken projectplan,
aanschrijven fondsen, etc)
Facebookpromotie videoclip
Totaal

Bedrag

Bedrag
Bijdragen fondsen

€ 10.000

€ 6.000
€ 800
€ 400
€ 600
€ 2.000
€ 200
€ 10.000

26

Totaal

€ 10.000

Blok 3: mei – juni 2021
Behalen we het hele fondsenwervingsdoel dan kunnen we ook blok 3 verwezenlijken. In dit
blok krijgen de jongeren de jongeren zelf de mogelijkheid om mee te doen in de organisatie
van een lokaal toneelstuk. Bij dit theaterstuk kunnen ze zowel voor de schermen als ook
achter de schermen aan de slag als vrijwilliger in de PR, kaartverkoop, catering, make up,
décor, kostuums, toneelmeester, parkeerwacht, etc. Ze leren zo theater te maken en ze leren
organiseren. Elke jongere die aan dit blok deel neemt krijgt een rol/functie die bij hem of
haar past en daarnaast passende begeleiding.
Begroting blok 3:

Bedrag

Bedrag
Bijdragen fondsen

Kosten theatermaker
Uitvoering: 60 uur x 50 euro
Huur locatie
Maaltijden (eten en drinken)
2 maanden x 150 euro
Vergunningen
Kostuums
Décor en materialen
Geluid
Rekwisieten, grime en make-up
Video- en fotografie
Flyers en posters inclusief ontwerp
Bedankje spelers
Catering vrijwilligers
Catering bezoekers
Huur oefenruimte
Kosten projectbegeleiding
(advies, maken projectplan, aanschrijven
fondsen, etc)
Onvoorzien

€ 10.000

€ 3.000
€ 200
€ 300
€ 75,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 375,00
€ 250,00
€ 2000
€ 500

Totaal

€ 10.000
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Totaal

€ 10.000

3.

Organisatie

Stichting Tevoorschijn
Oude kanonsdijk 68
7205 AR Zutphen
0622606120
info@stichtingtevoorschijn.nl
RSIN: 860378780
KvK: 75735547
ANBI erkend
IBAN: NL50 RABO 0353 8699 96

3.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. Hans Haarsma (2019)
dhr. Gerben Verkiel (2019)
mw. Anja Horjus (2019)
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