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Stichting Papiapodia , is in haar eerste oprichtingsfase en biedt podia aan 
multiculturele talenten, multiculturele talenten in spé en talenten die 
interculturele podiumkunst o.a. het interculturele cabaret met hun optreden 
landelijk willen bevorderen. Stichting Papiapodia faciliteert en creëert 
voorwaarden voor veel positieve interactie tussen talent en publiek.  
Stichting Papiapodia wil participatie van de multiculturele doelgroep binnen 
theater vergroten en een groot bereik hebben, door theaterpodia voor de 
doelgroep laagdrempelig te maken. Wij geloven in verbroedering begrip en 
tolerantie dankzij het interculturele theatercultuur dat wij willen stimuleren  
Dit doen wij door met Papiapodia Academy:  
-Interculturele Theaterconcepten te schrijven onder deskundige begeleiding  
-Interculturele Theater en cabaret voorstellingen in het bijzonder landelijk te 
organiseren of te promoten  
-Samen te werken met andere amateur- en of professionele 
theatergezelschappen  
-Multiculturele talenten te trainen en te coachen door ingeschakelde 
professionals  
-Samen te werken met andere amateur- en of professionele 
theatergezelschappen. Jaarlijks zal Stichting Papiapodia samenwerken met 
andere amateur theatergezelschappen en professionals die met ons talenten 
scouten en screenen.  
 
1 Achtergrond  
Stichting Papiapodia is op 17 december 2014 in het leven geroepen, nadat wij 
geconstateerd hebben dat cabaretiers en vooral cabaretières met een 
multicultureel achtergrond in Nederland, haast niet te vinden zijn op het 
internet. Vooral mannen vertegenwoordigen de multiculturele omgeving op het 
podium en die zijn op één hand te tellen.  
 
Wanneer wij het internet afstruinen is het bijna zoeken naar een speld in de 
hooiberg. Stichting Papiapodia geeft met de theatervoorstellingen een positieve 
draai hieraan in de goede richting, waarbij wij ook een brederpodiumpakket 
dan alleen cabaret willen bieden.  
 
 

 



                                                                                                
 
2 Organisatie structuur      
Stichting Papiapodia heeft een bestuur en zal met vrijwilligers werken, voor 
zover de intensiteit van de werkzaamheden dit toelaten. Het Bestuur bestaat 
uit:  
De secretaris: Wanda Pelt achtergrond,  
Organisatiesocioloog/project- en programmamanagement.  
De Penningmeester: Sharine Braam, achtergrond  
Management (financiële diensten)  
Voorzitter/ Artistiek leider: Sharynne Martijn: achtergrond, bachelor 
journalistiek, schrijfster, toneel. 
Wanda Pelt adviseert voor een gezond stichting -en beleidsklimaat. Zij voert de 
secretaristaken uit.  
Sharine Braam waakt over de financiën van de Stichting. 
 Sharynne Martijn schrijft theaterconcepten, doet de theateruitvoering, zoekt 
samenwerking met theaterstichtingen, professionals en producenten. Zij zorgt 
voor een aantrekkelijk Stichtingsklimaat  
Dit opdat derden doneren, subsidiëren en mee-investeren in Stichting 
Papiapodia.  
 
3 Theateractiviteiten  
Scripts  
-Jaarlijks schrijft Stichting Papiapodia scripts (minimaal 1 theaterscript) binnen 
het interculturele en multiculturele kader. 
Een script voor een solo act op het theaterpodium afgewisseld met een script 
voor toneelacts met meerdere  
personen, theatergezelschappen. Deze scripts voeren wijzelf uit, of brengen wij 
aan de man.  
Voorstellingen  
Stichting Papiapodia faciliteert, organiseert en promoot diverse vormen van 
intercultureel cabaret voor solisten.  
Stichting Papiapodia faciliteert, organiseert en promoot voorstellingen van 
theatergezelschappen uit de multiculturele hoek, die samenwerking zoeken met 
de gevestigde theaterproducenten. Dit in het kader van interculturalisatie en /of 
in het kader van educatie.  
De optredens vinden telkens plaats in het theaterseizoen, welk loopt van 
september tot eind mei van elk kalenderjaar. Landelijk worden in eerste 
instantie kleine locaties benaderd die geschikt zijn voor de optredens( 50 a100 
zitplaatsen). Naarmate de interesse van het publiek groter wordt, zullen wij 
uitwijken naar grotere locaties.  
Aan het eind van elke voorstelling worden vooraf uitgedeelde 
evaluatieformulieren aan het aanwezige publiek ingenomen, met het doel de 
kwaliteit en impact van de theateracts te beoordelen, verbeteren en de 
ontwikkeling hiervan te bevorderen  
Stichting Papiapodia zal vertegenwoordigers van gevestigde 
theaterproducenten de theatervoorstellingen laten bijwonen.  
Theaterworkshops  
Stichting Papiapodia organiseert theaterworkshops voor multiculturele talenten 
die zich zelf verder willen ontwikkelen met toneel en cabaret.  
Hiervoor schakelen wij professionals In die een training willen verzorgen.  
 

 



Samenwerking  
Stichting Papiapodia zoekt samenwerking met Stichtingen die zich bezig 
houden met onder andere educatieve vorming van potientiële doelgroepen voor 
het theater. Hier denken wij  
de goede aansluiting te vinden bij de doelgroepen voor de juiste overstap of 
samenwerking met Stichting Papiapodia.  
 
 
 
4 Theateractiviteiten 2015  
In 2015 Introductie Stichting Papiapodia op 30 mei met haar  
Eerste project:  
Een theatercabaret voorstelling met ‘t Thema: Papiamento  
Locatie: Het Brinkhuis in Laren  
Van 20.00 – 21.30  
Publiek /doelgroep :Iedereen in het kader van interculturalisatie inclusief 
George Visser Production  
Het gaat hier om een intercultureel cabaretstuk van 1,5 uur inclusief monoloog, 
professionele dans en poëzie (verhalend /beschouwend met 1⁄4 nonsens). Het 
cabaretstuk is ter introductie van de Stichting Papiapodia.  
Het theaterstuk wordt beoordeeld door een professioneel productiebedrijf.  
Coaching wordt gerealiseerd vanuit een professionele hoek. Het stuk beschrijft 
de zoektocht naar identiteit, met flashbacks naar de jeugd van de cabaretière op 
Curaçao, haar humoristische botsingen met de Nederlandse cultuur en andere 
culturen tijdens haar wereldreizen. Het stuk heeft een open einde, dit is nog 
maar het begin.  
Intercultureel cabaret draagt bij aan een positieve beleving van theater, geeft 
positieve prikkels aan het inlevingsvermogen, zorgt voor duurzame effectieve 
communicatie, wat meer tolerantie en begrip voor elkaar met zich meebrengt.  
Wij staan voor verdieping, waardoor talent en publiek de voorstelling intens 
beleven. 
Het doel hiervan is om actieve interculturele participatie te stimuleren en met 
de interculturele voorstellingen steeds een groter bereik te hebben dan dat er tot 
nu toe wordt bereikt.  
Verbeelding en creativiteit bij het publiek prikkelen wij zodanig, dat de van 
mond tot mond reclame meer kleur krijgt, qua resultaat. 
Stichting Papiapodia zoekt aansluiting bij andere theaterlocaties in 
Amsterdam, Apeldoorn en Venlo voor optredens in het najaar met het 
theaterstuk Papiamento. (September, oktober, November).De locaties zijn nog 
niet bekend.  
Het tweede project in het najaar van 2015 is, het faciliteren en promoten (o.a. 
met publiciteit)van de act “Who is your daddy”. Deze voorstelling is van een 
multicultureel theatergezelschap. Deze theatergroep is binnen de Stichting 
Profor Amsterdam ontstaan, een organisatie die op lokaal niveau educatieve 
projecten ontwikkeld vooral gericht op multiculturele vrouwen. Hier willen wij 
graag een steentje aan bijdragen door landelijke podia te faciliteren aan dit 
soort initiatieven, met extra theaterdeskundigheid, ingehuurde professionals en 
interessante podia eindresultaten.  
Een resultaat is dat vrouwen uit de multiculturele hoek zich herkennen in de 
theaterstukken en hierdoor mondiger worden, of hun zelfredzaamheid verder 
ontwikkelen.  
 

 



Het derde project 2015-2016  
Stichting Papiapodia brengt de eerste uitgave uit van het boek : “Ineens tussen 
de mensen”. Het verhaal gaat over de avonturen van Juanito De Leguaan die 
als huisdier wordt opgenomen in een Curaçaose familie. De omgeving en 
cultuur ervaart u door de ogen van de leguaan.  
Het boek is voor de leeftijd categorie 6 – 8 jaar  
Dit boek zal de basis vormen voor een theater stuk op zowel blanke als zwarte 
scholen.  
Met dit theater willen wij vanaf de basisschool interculturalisatie stimuleren bij 
de jeugd. De basis voor tolerantie, verbroedering en inleving in een andere 
cultuur leggen hier..  
Alle geldelijke opbrengsten komen ten goede van nieuwe  
activiteiten van de stichting en de kosten die hieraan gekoppeld zijn.  
 
Zwaktes  
Wij zullen zowel de jeugd als volwassenen betrekken bij onze projecten. De 
taal zou een valkuil kunnen zijn voor de tweede generatie die een actieve rol 
krijgt in onze theaterproducties en een andere moedertaal heeft dan de 
Nederlandse taal.  
Hiervoor zetten wij externe professionele trainers in die extra aandacht hieraan 
geven. Het ontbreken van een theater Kunstopleiding binnen onze 
stichting/bestuur is voor ons geen leemte, wij schakelen met professionals die 
wel die kennis hebben binnen de uitvoering en vullen deze kennis aan met onze 
eigen communicatie, research en toneelpraktijk expertise (wij hebben jaren 
binnen rollenspellen mensen gecoached en doen constant research en 
deskundiheidsbevordering.  
 
5 Publiciteit  
Publiciteit wordt door Stichting Papiapodia verzorgd op internet, social media, 
lokale kranten, indien mogelijk op radio en tv, ook op flyers/posters in eigen 
beheer.  
Stichting Papiapodia schakelt samenwerkende organisaties in opdat deze 
bijdragen met publiciteitstaken zoals, flyeren, publicaties op digitale 
bulletinborden en mailings naar hun warme netwerken.  
 
6 Samenwerking  
Stichting Papiapodia zoekt samenwerking met diverse instellingen voor kennis, 
capaciteit en voor verdere ontwikkeling en de duurzaamheid van multicultureel 
theater.  
Wij starten dit jaar 2015 met Stichting Profor in Amsterdam, waarmee wij 
kennis uitwisselen. De door Profor getrainde theateraspiranten met een 
theateropleiding HBO o.a. Kunstacademie, zullen wij podium bieden.  
Scouten   
Stichting Papiapodia wil duurzaamheid en continuïteit garanderen door 
blijvend met scoutmomenten te werken. Hierbij checken wij aan de hand van 
aangereikte deskundige richtlijnen of een talent een overstap zou kunnen 
maken nar het grotere podium. Bij een positief resultaat, schakelen wij met 
permanent gevestigde theaterproducenten voor een voordracht.  
Stichting Papiapodia is in gesprek met George Visser Production en Tricolour 
in Den Haag om door de Stichting voorgestelde theateraspiranten en 
gescreende theatervoorstellingen onder andere theateronderdak te bieden bij de 
grote producent.  

 



Om de eigen kennis op niveau te houden zal Stichting Papiapodia 
theatervoorstellingen van andere theatergezelschappen en andere 
productiebedrijven bijwonen.  
 
 
 
7 Werving geld  
-Stichting Papiapodia zal entreegeld heffen voor alle theateroptreden om zo 
geld te genereren om de locatiekosten gedeeltelijk of geheel te dekken. 
Stichting Papiapodia zal podiumactiviteiten organiseren om geld binnen te 
halen voor haar theateractiviteiten.  
De Stichting zal podiumconcepten schrijven en verkopen om inkomsten te 
genereren  
Cultuurfondsen zullen worden aangeschreven en of subsidie zal worden 
aangevraagd  
Een verzoek om Legaten of donaties zal op de website van Stichting 
Papiapodia verschijnen.  
-Op de website van Stichting Papiapodia zal het bankrekeningnummer 
verschijnen met het verzoek erbij om te doneren.  
 
8 Beheer Vermogen  
De Stichting Papiapodia heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3.4 
van de Statuten. De stichting heft als bankrekeningnummer:  
NL87RABO0300979789.  
Dit is de betaalrekening van Stichting Papiapodia. Daaraan is gekoppeld het 
RabobDoel Reserveren  
NL65RABO3463744698 voor saldo’s die niet direct ingezet worden bij 
betalingen van actuele projecten, maar wel met het doel om nieuwe projecten 
op lange termijn te bekostigen  
De penningmeester waakt over de wijze waarop het geld wordt besteed. Alle 3 
bestuurders hebben inzage in de bankrekeninggegevens zoals saldo en uitgaven 
en spaargeld omdat dit transparant is met het doel het financieel beleid van de 
Stichting gezond te houden.  
Alle 3 bestuurders mogen geen schulden aangaan, geen kredieten aangaan en 
ook geen geld lenen van of voor de Stichting Papiapodia.  
Geld wat geen bestemming heeft zal op de spaarrekening van Stichting 
Papiapodia worden gezet. Mocht de Stichting ophouden met bestaan, dan zal 
het spaargeld en elk saldo van de Stichting worden besteed aan een goed doel 
met dezelfde richting/subdoel. Informatie hierover vindt u terug in het 
jaarverslag met financiële eindverantwoording  
 
9 Het geld wordt gebruikt voor  
- Het realiseren van intercultureel cabaret en theateroptreden in het land  
 - Research naar bestaande documentatie die als basis/bron dient voor nieuwe 
theaterstukken die Stichting Papiapodia schrijft.  
- Betalen van auteursrechten voor het gebruik van reeds bestaand materiaal  
- Het huren van de locatie waar de voorstelling plaatsvindt  
- Het huren van een locatie per voorstelling waar de repetities plaatsvinden.  
Stichting Papiapodia werkt kostendekkend en zal niet investeren in een eigen 
pand, zolang dat niet nodig is. Thuiswerk en het niet belasten van het verkeer is 
voor ons milieuvriendelijk.  

 



Digitaal kunnen wij iedereen bereiken, voor voornamelijk de repetities en 
optredens gaan wij wel de deur uit.  
- Het bouwen van decor, indien nodig, wij werken met minimaal decor. De 
kracht komt vanuit de persoon, of gezelschap op het podium.  
- Het huren van attributen, kleding en muziekinstrumenten - Het realiseren van 
interculturele theateruitwisseling  
- Het spotten, scouten, begeleiden van nieuw of aspirant multicultureel 
theatertalent naar het podium 
-Het betalen van professionals die onze theatergezelschappen of solisten extra 
coaching bieden -Publiciteit op professioneel niveau (PR) die de stichting moet 
realiseren rondom elke voorstelling, zoals posters, flyers, betaling van 
Facebook, advertentie, publiciteit in lokale kranten 
Beloning  
-De betaling van de gemaakte kosten van de theatertalenten, zoals reiskosten 
en consumptie. 
-De gemaakte kosten van het bestuur en vrijwilligers, zoals reiskosten, 
consumptie, vergaderkosten, taakgerichte kosten volgens ANBI richtlijnen. De 
onkostenvergoeding houdt in dat er slechts een vergoeding voor daadwerkelijk 
gemaakte onkosten mag worden uitgekeerd. Vacatiegeld is een vergoeding 
voor het bijwonen van een vergadering en omvat de vergoeding van alle 
persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een 
bestuursvergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijk reis- en 
verblijfskosten. Vooralsnog heeft Stichting Papiapodia geen personeel in 
dienst. Mocht er hier verandering in komen, dan zullen de nodige wettelijke 
stappen worden genomen om dit in goede banen te leiden en om 
verantwoording af te leggen met de publicatieplicht. 
 
Deze kosten blijven laag. Door de deskundige communicatie achtergrond van 
de artistiek leider, blijven veel inhoudelijke publiciteitstaken bij haar. Alleen 
de eindfase van publiciteitstaken wordt indien nodig uitbesteed.  
- publicatie jaarrekeningen 
- Het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen  
- de oprichtingskosten Stichting *website *notariskosten  
Informatie hierover vindt u terug in het jaarverslag met financiële 
eindverantwoording  
 
10 Publicatieplicht Stichting Papiapodia  
Elk jaar zal de penningmeester een jaarverslag met alle activiteiten van de 
stichting van het afgelopen jaar, de financiële verantwoording en de geplande 
activiteiten voor het volgend jaar volgens ANBI richtlijnen publiceren op het 
internet.  
 

 



  

 Toelichting  Balans en staat van baten en lasten 2015 
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           2014 
begroting          realisatie 

Baten 

Eigen kapitaal 0 0

Lening S 
Martijn a 1045 739,95 739,5

Schenkingen 

Kaartopbrengst
en 2800

totaal baten 3845 739,95 739,5

Website kosten 120 120
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notaris 0 619,95 619,95
Terugbetaling 
leningen 0

Huur/koop 
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vergoeding 400

Consumpties 500

Kantoorkosten 0

Boekhouding 1070

Publiciteit 300

Reiskosten 805

totaal lasten 3845

Fondsen 
werving 0

 



 

 
 
 
 
a2 Stichting Papiapodia start zonder eigen kapitaal, vanuit een idealisme en behoefte om 
te voorzien met intercultureel theater. De insteek is menselijk intellectueel eigendom 
inzetten om de stichting en theater verder te ontwikkelen, zonder winstoogmerk. Via 
entreeheffing en omzetgenererende activiteiten een financiële basis voor de stichting 
creëren. Dit is niet het hoofddoel van de stichting, eerder een middel om aan het 
voortbestaan van de stichting te bouwen. 
 
a3 Schenkingen of donaties van derden zijn welkom, op dit moment zijn er geen 
donaties. 
 
a4  De baten van Stichting Papiapodia vallen in de startperiode vanaf 14 december 2014 
lager uit dan de lasten. Stichting Papiapodia vult het negatief verschil tussen de baten en 
de lasten aan met 1054 euro welk wordt geleend van Martijn Seminar. 
Daarnaast heeft Martijn Seminar de oprichtingskosten van Stichting Papiapodia 
voorgeschoten  eind 2014 a 739,95 euro 
 
a5  Stichting Papiapodia start met cabaret als eerste theateractiviteit. Van 30 mei tot en 
met 30 november zullen er 4 voorstellingen zijn, op 4 verschillende lokaties i:. Laren, 
Amsterdam, Apeldoorn, Venlo. De verkoop van entreekaarten  voor de voorstellingen a 
14 euro per stuk, ziet er als volgt uit: 50 kaarten per lokatie. De opbrengst is: 4 x 50 x 
14: totaal 2800 euro. Kaarten kunnen uitsluitend betaald worden via bankoverschrijving 
naar de bankrekening van Stichting Papiapodia: NL87RABO0300979789. 
 
a6 Te verwachten baten in 2015 zijn 3845 euro,  begroot in 2014 739,95 en gerealiseerd 
739,95 
 
a7 Lasten zijn de kosten die door Stichting Papiapodia zijn gemaakt bij het in leven 
roepen van de Stichting in het 4e kwartaal van 2014 en de te verwachten kosten in 2015, 
die betrekking hebben op o.a. de theatervoorstellingen. 
 
a8 Het realiseren van de website heeft Klazina Media in Arnhem voor zijn rekening 
genomen. Het factuurbedrag hiervoor  120 euro, is inclusief btw. 
 
a9 Notariskosten: 508,20  totaal, waarvan 375 euro kosten voor het opmaken en 
passeren van de akte houdende oprichting van de stichting  en 45 euro kosten registratie 
Kamer van Kamer Van Koophandel door De Haan Notarissen, daarbij komt 
omzetbelasting a 21% over 420 euro. 
Kilometerkosten,  Blaricum Schouw 18 – Elmpt 2 Groningen x 0,19 eurocent 325 km 
totaal 61,75 euro 
Inschrijving Kamer van Koophandel Stichting Papiapodia door Mw Martijn a 50 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Toelichting  Balans en staat van baten en lasten 2015 
 
 
a10 Nader te bepalen datum, afhankelijk van kas, lening is renteloos 
 
a11 De lokatiehuur Theater Brink in Laren bestaat uit 350 euro excl btw plus  21 % 
btw 73,50  is totaal 423,50. Dit tarief wijkt af van het standaard tarief a 175 euro op 
door de weekse dagen, ivm speciale openingstijd op zaterdag op verzoek Stichting 
Papiapodia. De overige locaties in Amsterdam, Apeldoorn  
 
en Venlo, zijn zalen en mogen hooguit 70 euro kosten per lokatie. De werving naar deze 
lokaties is gestart. 
 
a12 Als instrument wordt een djembe bespeeld a 40 euro per huurmoment x 4 is totaal 
160 euro. 
Op het podium staat een verkleedscherm die niet gehuurd, maar gekocht wordt a 100 
euro bij IKEA. 
 
a13 Cabaretkleding, betreft prive schenking  
 
a14 Voor de dansact halverwege de cabaretvoorstelling zal een amateurdanser een 
dansperformance brengen met de cabaretiere, de vrijwilligersvergoeding aan hem 
bedraagt 100 euro per keer. X 4 is totaal 400 euro 
 
a15 Met theater Brink is afgestemd om het publiek een totaal pakket te bieden, een 
theateravond, inclusief dinner. 50 bezoekers x 10 euro consumptie per persoon is 500 
euro. 
 
a16 Stichting Papiapodia begroot de boekhouding die zij uitbesteedt op maandelijkse 
basis. Bij goedkeuring van DAS zal een abonnement a 80 euro per maand exclusief btw 
x 10 is totaal 1070 euro worden gesloten tot eind december 2015. 
 
a17  Kantoorkosten worden niet begroot gezien het feit dat Stichting Papiapodia kantoor 
houdt in een bestaand bedrijf, dat kantoorbenodigheden  faciliteert aan de stichting 
 
a18 Publiciteit zal bestaan uit flyers a 200 euro inclusief btw voor 3000 stuks, facebook 
advertentie frequentie tot 100 euro in 9 maanden en kosterloze mailing naar stichtingen 
en meerdere cultuurorganisaties die projecten en voorstellingen uitwisselen. 
 
a19 reiskosten bestaan uit: routenet 4239 km x 0,19 cent is 805,41 euro  
Voor alle optredens op alle 4 lokaties, Laren, Amsterdam, Venlo, Apeldoorn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

          Toelichting  Balans en staat van baten en lasten 2015 
 
6 genodigden die bij Stichting Profor amateurtheater beoefenen, zullen in het kader 
van uitwisseling aanwezig zijn tijdens de cabaretvoorstelling. 
4 genodigden komen uit  Amsterdam, 1 uit Purmerend en 1 uit Almere,  
Hun reiskosten worden vergoed.  
 
a20 Fondsen werving: Stichting Papiapodia organiseert activiteiten waarmee omzet 
wordt gegenereerd om zelfredzaamheidvan de stichting te vergroten, duurzaamheid van 
de stichting te stimuleren en de bestaansrecht te waarborgen. Stichting Papiapodia 
prikkelt met transparantie, duidelijke doelomschrijving en volledige toelichting over de 
activiteiten fondsen om te doneren aan onze projecten, daar waar nodig. Projecten die 
het doel hebben om meer interculturele theater en saamhorigheid te bevorderen. 
Stichting Papiapodia werft proactief fondsen om bij te dragen aan onze projecten. Wij 
mailen, schrijven aan, bellen, netwerken in het breedste zin des woords.  
Stichting Papiapodia wil aan alle criteria voldoen die het mogelijk maken om als 
betrouwbare transparante partner in aanmerking te komen voor de ANBI status.  
 
Het bankrekeningnummer van Stichting Papiapodia bevindt zich op de Homepagina. 
 
Het Bestuur  Stichting Papiapodia 
 

Voo            handtekening bestuur Zie bijlage onder 
 

 



 

  
 


