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Voorwoord van de voorzitter 
 
De stichting vrienden van Hakoena is opgericht om theaterschool Hakoena te ondersteunen 
in de podia voor de kunsten.  
Theaterschool Hakoena (sinds 2011) is een theaterschool met 500 leerlingen en 20 
vakdocenten ZZP-ers. Zij wil voor de jeugd, jongeren en volwassenen in Wijchen, Nijmegen 
Hatert, Nijmegen-Noord, Bemmel, Druten, Beuningen en Cuijk, een didactisch onderbouwd 
programma aanbieden met leuke, uitdagende en kwalitatief goede theater-en 
musicallessen. De theaterschool Hakoena draait volledig autonoom zonder gebruik te maken 
van subsidiegelden. 
Als onderdeel van het lesprogramma wil theaterschool Hakoena zijn leerlingen ook 
podiumervaringen bieden. Het bestuur vindt dit een grote bijdrage leveren aan de sociaal-
emotionele, persoonlijke en acteer- en/of musical ontwikkeling van de cursisten.  

Leerlingen met meer aanleg of talent overstijgen het reguliere aanbod. Hakoena biedt de 
mogelijkheid voor die leerlingen door te groeien naar de academy: een vooropleiding die 
ervoor zorgt dat leerlingen door kunnen stromen naar professionele vervolgopleidingen. Een 
andere groep die extra ondersteuning behoeft zijn de cursisten met een beperking.  
Het bestuur vindt het belangrijk dat ook deze cursisten zich maximaal kunnen ontplooien. 
Zonder extra financiële middelen is dit niet te realiseren vanuit de reguliere cursusgelden. 
Stichting vrienden van Hakoena wil daarom een podium bieden zodat kinderen, jongeren en 
volwassenen met en zonder beperking gezien worden, zichzelf kunnen zijn en erbij horen en 
daarnaast hun passie, dat wat ze het liefste doen ten tonele mogen brengen.   

1. Doelstellingen en activiteiten 
 

Team theaterschool Hakoena 
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1.1. Doelen 
 

De stichting wil financiële ondersteuning bieden op onderstaande drie pijlers: 

1. Een podium voor iedereen: stichting vrienden van Hakoena wil iedere cursist een 
onvergetelijke en verrijkende ervaring bieden door middel van een voorstelling in 
een echt theater met alles erop en eraan. Zo speelde theaterschool Hakoena eerder 
al ‘spotlight’, ‘hakoena4all’, ‘Hier ben ik’, ‘de lion king’ en peter pan.  Mega 
producties met vier groepen casts (160 leerlingen per cast) en twee hoofdrollen casts 
en meer dan 250 vrijwilligers.  
  

2. Aanbod voor leerlingen met een beperking: Cursusaanbod en Projecten initiëren 
voor leerlingen met een beperking in samenwerking met cursisten. Een mooi 
voorbeeld hiervan was is de voorstelling: ‘ik ben ongekend anders’! Een bijzondere 
coproductie die gemaakt wordt door kleurrijke mensen met en zonder beperking met 
unieke talenten. Stichting vrienden van Hakoena in samenwerking met leerlingen van 
theaterschool Hakoena, de theaterstraat (theatermakers met een beperking), 
Puur!dans (dansers met een beperking), het Hakoena koor en de coverband Jukebox 
(muzikanten met een beperking) een Unieke voorstelling maken.  
 

3. Talentontwikkeling:  
Aandacht voor ontwikkeling en ambitie  

- Theaterschool hakoena ziet dat er een tekort is aan goede 

theatervooropleidingen voor talentvolle en enthousiaste leerlingen onder de 18 jaar 

in oost-/zuid-Nederland.    

Zij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor leerlingen die verder willen komen in 

de theaterwereld.     

Er zijn leerlingen die de groep overstijgen en meer uitdaging ambiëren.  Stichting 

vrienden  van Hakoena vindt het belangrijk dat ontwikkeling, ambitie en 

doorstroommogelijkheden van talenten gestimuleerd worden en mogelijk worden 

gemaakt.      

 
Aandacht voor persoonlijkheid en talent 

- Hakoena ziet ook dat andere vooropleidingen een “lopende-band” principe hebben 

als gaat het om leerlingen.    

Wij vinden dat jongeren met ambities moeten leren zichzelf te zijn (eigenheid) en 

niet wat de wereld wil dat ze zijn.   

Een leerling wordt dus niet per se in een musical hokje geplaatst. De ene leerling zal 

zich meer bewegen richting kleinkunst, singer songwriter, entertainment etc  

Naast de inhoud is er aandacht voor de persoon: Wie ben jij? En waar 
ligt jouw kracht oftewel je onderscheidende vermogen?  
 
“Wij leren niet voor de school maar voor het leven” (Lidwine Janssens)  
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‘Theater verblijdt, bevrijdt en verbindt’ 

1.2. Doelstellingen en activiteiten 
 
Activiteiten Hakoena 
In dit hoofdstuk zullen we verder ingaan op de activiteiten die we dit jaar mede mogelijk 
willen maken. Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus is de twee jaarlijkse 
voorstelling ‘Shrek’ uitgesteld. Het is in deze tijd niet mogelijk om met 2500 bezoekers naar 
het theater te laten komen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de cursisten van 
theaterschool hakoena toch een voorstelling kunnen spelen. Juist in deze tijd is ontplooiing, 
ontwikkeling, jezelf kunnen uiten en plezier een nog groter goed.   
Nu doet het toeval dat Theaterschool Hakoena 10 jaar bestaat. Een mooie gelegenheid om 
dit feest te vieren en de leerlingen op te laten treden in diverse theaters op de betreffende 
lesgevende locaties. Uiteraard volgens de geldende maatregelen en in kleinere groepen. 
Theaterschool Hakoena heeft hiervoor een uitgelezen plan liggen om dit mogelijk te maken. 
Het ontbreekt echter nog aan aanvullende financiële middelen. Een voorstelling kost geld en 
alleen de kaartverkoop is niet denkend. De theaters zijn gezien de huidige omstandigheden 
niet in de gelegenheid met kortingen te strooien.  
 
We willen de volgende activiteiten van theaterschool Hakoena ondersteunen: 
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Pijler 1: een podium voor iedereen zowel jeugd, 
jongeren als volwassenen 
Voor elke locatie wil theaterschool Hakoena cursisten 
een voorstelling bieden in een lokaal theater. Het gaat 
hierbij om theater ’t Mozaiek te Wijchen, D’n Bogerd in 
Druten en de Theaterkerk in Bemmel. De locatie Cuijk 
zal toegevoegd worden aan Wijchen, Nijmegen Noord 
en hatert aan Bemmel en Beuningen aan Druten.  
Gezien de corona maatregelen willen we de jeugd en 
jongeren aparte voorstellingen laten spelen.  
 
Pijler 2: podium voor mensen met een beperking  

Na het vorige succes willen we de voorstelling 
‘ongekend anders’ , part 2 ondersteunen.  
Ik ben ongekend anders is een bijzondere voorstelling 
die gemaakt wordt door kleurrijke mensen met en 
zonder beperking met unieke talenten. Stichting 
vrienden van Hakoena zal in samenwerking met 
leerlingen van theaterschool Hakoena (jong tot oud), de 
theaterstraat (theatermakers met een beperking), 
Puur!dans (dansers met een beperking), het Hakoena 
koor en de coverband Jukebox (muzikanten met een 
beperking) een Unieke voorstelling maken.  
 
Het verhaal:  
Ik is beland in het land van iedereen en iedereen is 
hetzelfde. Ik voelt zich anders en is daarom verdrietig. Ik 
gaat op zoek naar anderen die zich ook anders voelen.  
Tijdens deze bijzondere zoektocht door theater, 

muziek en dans 
Komt ik veel ongekend andere mensen tegen. Durf jij anders te zijn?  
Deze voorstelling geeft jou de moed en inspiratie om helemaal jezelf te zijn tussen anderen.  
 
Pijler 3: talentontwikkeling  
Leerlingen met talent kunnen doorstromen naar de Hakoena Academy 
Musical (HAM) of de Hakoena Academy Musical (HAA). Zij maken een 
eigen productie.  
Bij de musical richting zien we de discipline musical terug (zang, dans en 
spel) en bij de richting acteren draait het om theater maken (acteren) 
rondom een maatschappelijk thema. Een stuk gemaakt door leerlingen 
zelf onder begeleiding van docenten van Theaterschool Hakoena.  
Eerder heeft de academy musical een productie gemaakt genaamd The 

greatest show HAM!! Dit jaar zal het productiehuis dat onderdeel is van 

de Academy acteren voor het eerst een eigen productie maken.  

Hierbij een voorbeeld van een voorstelling van theaterschool Hakoena: 
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https://youtu.be/y19yTV4aKoM 

 

Activiteiten ten behoeve van fondsenwerving 

De Stichting wil op de volgende wijze voldoende financiële middelen werven: 

- Subsidieaanvragen VSB Fonds en Gemeente Wijchen 

- Benaderen van huidige en potentieel nieuwe sponsors 

- Vriendenloterij 

- Rabobank clubactie 

- Donaties  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/y19yTV4aKoM
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2. Financiën 
 

Beheer  

In het financiële beleid dat is vastgesteld door het bestuur is er een scheiding van taken 

aangebracht tussen het verrichten van betalingen en de administratieve en control taken. Het 

toekennen van middelen gaat door middel van een bestuursbesluit o.b.v. meerderheid van 

stemmen. Liquide middelen worden gestald op een rekening-courant tegoed van de 

Rabobank. De stichting houdt geen contant geld.  

 

Begroting 

 

De begroting van de Stichting voor het jaar 2020-2021 kent een exploitatiesaldo ad - 2,3 k€.  

 

 
 

De Stichting hoopt voldoende middelen binnen te halen ten behoeve van de voorstellingen die 

gepland staan in 2021 ter stimulering van alle drie de pijlers. Op de geplande vergoedingen 

zijn eventuele inkomsten van ticketverkoop die naar Theaterschool Hakoena vloeien in aftrek 

genomen.  

Gezien het prille bestaan heeft de Stichting nog geen meerjarenbegroting. De stichting heeft 

als ambitie door te groeien naar een jaarlijks bestedingsniveau tussen 80 – 100 k€ om haar 

volledige ambities waar te kunnen maken. 

3. Organisatie 
 
Naam: Stichting Vrienden van Hakoena 
Bezoekadres:    Campuslaan 6, 6602HX Wijchen 
Postadres:    Inleg 5, 5831LW Boxmeer 
Telefoonnummer:   06538388252 
Activiteiten SBI-code:   9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst  

WINST- EN VERLIESREKENING BALANS

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021

x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000

Baten uit sponsoring 11,3 8,0 Bank 11,9 9,8

Baten uit subsidies 1,0 14,9 BTW R/C 0,1 0,0

Baten uit donaties 1,6 1,0

Totaal Activa 12,1 9,8

Totaal baten 13,9 23,9

Bestemmingsreserve voorstelling 7,7 0

Kosten vergoedingen materiaal 0,0 5,0 Algemene reserve 4,4 9,8

Kosten vergoedingen locatie 0,0 3,0 Eigen vermogen 12,1 9,8

Kosten vergoedingen uren 0,5 15,0

Kosten overige vergoedingen 0,0 2,0 Totaal Passiva 12,1 9,8

Totaal gesponsorde bedragen 0,5 25,0

Bankkosten 0,1 0,2

Verzekeringen 0,0 0,5

Overige verkoopkosten 0,8 0,2

Accountants- en administratiekosten 0,3 0,3

Totaal organisatiekosten 1,3 1,1

Totaal lasten 1,8 26,1

Exploitatiesaldo 12,1 -2,3

Vennootschapsbelasting 0 0

Winst na belastingen 12,1 -2,3
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KVK:     76054004 
Datum akte van oprichting:  07-10-2019 
 
Activiteiten: Het aanbieden van een podium voor alle cursisten van Hakoena door: het jaarlijks 
aanbieden van een kleinschalige presentatie in een theater; het een keer per tweejaar een 
professionele grote musicalproductie neer te zetten voor alle cursisten van Hakoena. Het 
ontwikkelen van een talentenprogramma en het bieden van financiële ondersteuning aan talenten, 
die hiervoor de financiële middelen niet hebben. Het aanbieden van een aangepast cursusaanbod 
voor mensen met een beperking 

 

3.1  Bestuur 
 
Bestuurders 
 
Logtens - van Lanen, Johanna Hendrica Maria 
Geboortedatum: 01-02-1952 
Titel: Voorzitter 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),  
 
Appel, Jeroen Raymond 
Geboortedatum: 15-04-1969 
Titel: Secretaris 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
 
Naam: Logtens, Paul  
Geboortedatum 07-11-1979  
Titel: Penningmeester 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
 
Naam: Steeg - Janssen, Arnold Karel Johan 
Geboortedatum: 27-03-1970 
Titel: bestuurslid 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) 
 
Beloning 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor werkzaamheden die zij uitvoeren ten behoeve van de 
Stichting. De bestuurders kunnen enkel directe uitgaven ten behoeve de Stichting declareren met 
goedkeuring van meerderheid van de stemmen.  

3.2  Werknemers 
Stichting vrienden van Hakoena heeft geen werknemers wel vrijwilligers.  
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