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Algemeen
Naam: Stichting De Speelparasol Bernisse
RSIN: 8167.31.238
Postadres: Lange Boomgaard 12, 3216 AN Abbenbroek
Email: speelparasolbernisse@live.nl
Telefoon: 0181-665222
KvK nummer: 41141993
Oprichting, aanleiding en doelstelling
De Stichting is opgericht in juni 1986 met als doel bij te dragen aan het culturele leven in de
gemeente Bernisse (nu: Nissewaard), toegespitst op het organiseren van kwalitatief hoogstaande
theatervoorstellingen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 10 jaar tegen een zo laag
mogelijke toegangsprijs.
Aanleiding tot de oprichting was de constatering dat een groot aantal kinderen en jongeren zelden of
nooit een theatervoorstelling bezochten, mede vanwege de relatief hoge prijzen.
Middelen
De Stichting wil haar doel bereiken door jaarlijks een aantal (5 of 6) theatervoorstellingen voor
kinderen en jongeren te organiseren in een laag-drempelige setting (zoals het Dorpshuis in
Abbenbroek).
Eén voorstelling per jaar wordt samen met Kom-in-de-Kas georganiseerd en vindt plaats op een
locatie die deelneemt aan de Kom-in-de-Kas manifestatie.
De kosten van de voorstellingen worden gefinancierd uit verschillende bronnen:
- de toegangsprijs van de voorstellingen;
- de subsidie die door De Zes Kernen en de gemeente Nissewaard wordt verstrekt;
- een bijdrage vanuit de Kom-in-de-Kas organisatie.
De Stichting streeft ernaar de toegangsprijzen zo laag mogelijk te houden. Dit is tot nu toe mogelijk
geweest door de ontvangen subsidie en door de bijkomende kosten te minimaliseren.
De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, die belangeloos en zonder financiële bijdrage de
benodigde activiteiten verrichten.
Om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te informeren over de activiteiten van de Stichting,
worden voor elke voorstellingen op grote schaal posters en affiches verspreid onder scholen,
supermarkten en bibliotheken. Daarnaast worden alle activiteiten op de website geplaatst.
Aandachtspunten
Zoals veel culturele organisaties wordt ook de Speelparasol Bernisse geconfronteerd met een
teruglopend aantal bezoekers. Dit zet de verhouding tussen inkomsten en kosten onder druk.
Het eerste aandachtspunt is daarom het verhogen van het bezoekersaantal. Daarnaast kan gekozen
worden voor minder dure voorstellingen, waarbij dan wel het bewaken van de kwaliteit van belang
is.
Ook zal de mogelijkheid voor extra sponsoring of subsidie worden onderzocht.
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