
 
 

BELEIDSPLAN STICHTING KINDERCIRCUS OKIDOKI 2019-2021 
 
Stichting Kindercircus Okidoki 
Contact / Secretariaat: 
 Rozenstraat 16  

7943 AK, Meppel 
  
 Mail: circus.okidoki@gmail.com 
 Website: www.kindercircusokidoki.nl 
  

Bankrekeningnummer:  NL93 ABNA 0541 5396 04 
 RSIN: 808217987 
 KvK: 04058504 
 Oefenruimte: Prins Hendrikstraat 34 
  7941 EB  Meppel 
 
DOELSTELLING 
De huidige statutaire doelstelling van Stichting Kindercircus Okidoki is het spel “kindercircus” 
en circus in zijn culturele context voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken en het 
verrichten van alle handelingen die in de ruimste zin verband houden met “kindercircus” of 
daartoe bevorderlijk zijn.  
Dit trachten we te verwezenlijken door het maken en spelen (optreden) van circustheater-
voorstellingen door kinderen en het creëren van een plek waar kinderen onder professionele 
begeleiding het circusspel – in de ruimste zin van het woord – kunnen spelen. In dit verband 
is het circusspel ook een middel om de kinderen te begeleiden in de ontwikkeling van hun 
sociale, creatieve, emotionele en fysieke vaardigheden.  
  

BELEIDSPLAN 2019-2021 
Stichting Kindercircus Okidoki (Okidoki) verzorgt wekelijks (m.u.v. de schoolvakanties) 
algemene circuslessen op verschillende niveaus onder professionele begeleiding. De 
lesgroepen geven ieder 1 x per jaar een voorstelling gericht op ouders, verzorgers, familie en 
vrienden om te laten zien wat ze geleerd hebben en allerlei (presentatie)vaardigheden in de 
praktijk te brengen. De lesgroepen zijn ingedeeld op vaardigheid en leeftijd. Zo zijn er 
verschillende jongeren-groepen (ongeveer 12-18) en circuslesgroepen (ongeveer 6-12). 

Okidoki verzorgt specifieke circusvaardigheidslessen na behoefte en mits kostendekkend 
onder professionele begeleiding. B.v. luchtwerk, acrobatiek, jongleren. 

Okidoki heeft een aparte Voorstellingsgroep. Deze groep traint en oefent 1 x per week 2 uur 
en soms extra ivm ontwikkeling van een nieuwe voorstelling.  

Kinderen worden uitgenodigd voor de voorstellingsgroep door de docenten wanneer er 
ruimte is, het kind minimaal 1 jaar reguliere circuslessen heeft gevolgd en voldoende 
competent wordt geschat door de docenten. Het uitgangspunt daarbij blijft dat er een 
plek/mogelijkheid is voor iedereen. Kinderen in de voorstellingsgroep blijven naast de 
voorstellingsgroep reguliere lessen volgen.. De voorstellingsgroep wordt getraind en 
begeleid door professionals in het circustheater.  



 
 

Okidoki streeft ernaar jaarlijks tenminste 10 voorstellingen te kunnen realiseren voor de 
Voorstellingsgroep. Enkele malen een voorstelling in eigen beheer en voorstellingen voor 
instellingen, scholen en bedrijven. Hiervoor wordt reclame gemaakt, netwerken benaderd 
en fondsen geworven.  

Ook de Jongeren-groepen (12-18) geven kleinere voorstellingen. 

Okidoki ondersteunt, faciliteert circustheater voor vaardige jongeren die uitstromen (op 
basis van leeftijd 18+) om te kunnen trainen, ontwikkelen en optreden.  

Okidoki verzorgt circuslesdagen in de schoolvakanties die toegankelijk zijn voor alle kinderen 
(leden en niet-leden) vanaf 6 jaar. 

Het behouden en/of vinden van geschikte oefenruimten zal extra aandacht hebben i.v.m. de 
specifieke eisen die circustheater en m.n. luchtwerk stellen. 

Okidoki is betrokken bij circusprojecten en organisaties als Circuspunt (was Circomundo & 
Circuscultuur) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. 

BESTUUR STICHTING KINDERCIRCUS OKIDOKI 
Penningmeester - Sander Boschma 
Voorzitter - Ris Keizer-Boland 
Secretaris - Linda Muusse 
Bestuurslid – Annemiek Bakker (tot oktober 2019) 
Bestuurslid – Kautar Chaara 
Bestuurslid – Michelle Meninck 
Bestuurslid - Remi  Heeres 
Bestuurslid - Bernd-Jan Hillhorst 
Toetredend bestuurslid – Fleur Postma 

BELONINGSBELEID 
De bestuurders van (Stichting Kindercircus) Okidoki ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden.  
Okidoki kent geen directie en geen vast personeel.  
Okidoki draagt zorg voor professionele docenten en begeleiders die de kinderen 
vaardigheden leren en begeleiden. De docenten en gastdocenten zijn zelfstandige 
ondernemers (ZZP) en werken en worden betaald volgens een individuele overeenkomst van 
opdracht.  
Daarnaast zijn er vrijwilligers die de docenten bijstaan tijdens de lessen en de voorstellingen. 
Deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding die nooit hoger is dan de wettelijke 
richtlijnen.  
Het bestuur ziet er op toe dat gelden zorgvuldig worden besteed en dat er geen 
overschrijdingen plaatsvinden en zij bewaakt dat de begrotingen recht doen aan de 
inspanningen van betrokkenen.                                   

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
De wijze waarop Okidoki fondsen en subsidie werft is wisselend en naast de dekking van 
vaste uitgaven vaak ook voor specifieke, incidentele (grotere) uitgaven, bv voor aanschaf 
materiaal of een bijzonder project. Het is voor Okidoki van groot belang het spel 
‘kindercircus’ haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. 



 
 

Okidoki ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Meppel.  
Voor de reguliere- en luchtwerklessen betalen de deelnemers een vaste bijdrage.  
Leden van de Voorstellingsgroep betalen een extra bijdrage voor deze training. 
Losse (techniek specifieke) lessen worden tegen kostendekkende vergoeding aangeboden. 
Voorstellingen worden (zoveel mogelijk) kostendekkend uitgevoerd.  
Stichting Grote Broer heeft een aantal specifieke projecten van Okidoki gesteund. 
Okidoki kent een aantal sponsoren die ons financieel of met hulp ondersteunen. Zo 
ontvangen we een sponsorbedrag waarvoor Okidoki vervolgens een aantal voorstellingen 
verzorgt in instellingen voor ouderen en/of gehandicapten. 
Okidoki is ook actief bij landelijk fondswervingsacties als “Jantje Beton”, “De grote Club 
Actie”, Oranjefonds, NL-doet en andere. 
Okidoki organiseert jaarlijks tenminste 1 eigen sponsoractie. 
Okidoki heeft genoeg in kas om de vaste lasten en een eventuele kleine tegenvaller op te 
vangen. Stichting Kindercircus Okidoki is schuldenvrij.  
 
Stichting Kindercircus Okidoki zal bij opheffing, na vereffening openstaande 
betalingsverplichtingen en rekeningen, het overblijvend vermogen besteden aan ANBI-
organisaties die het spel “kindercircus” en/of circus in zijn culturele context als doelstelling 
hebben. 
 
 

FINANCIËLE OVERZICHTEN 
2019: Begroting: € 37.348,-   

Zie bijlage 
2018: Inkomsten € 35.739,98| Uitgaven € 34.785,05 
 Zie bijlage  
2017: Inkomsten € 36.589,56| Uitgaven € 34.549,80    
2016: Inkomsten € 36.721,63 | Uitgaven € 41.837,84 
2015: Inkomsten € 31.644,24 | Uitgaven € 29.458,47 
 
 


