
Stichting Schooltoneel Zeewolde. 

 

Algemeen: 

Schooltoneel Zeewolde is georganiseerd in een stichting met als doel zoveel mogelijk leerlingen van 

de basisscholen van Zeewolde een theater-ervaring te laten beleven.  

Dit doen vrijwilligers (overwegend onderwijs personeel of daaraan gelieerde personen) door periodiek 

(lees 1 x per jaar) een voorstelling met muziek voor te bereiden en uit te voeren. De voorbereiding 

bestaat uit kiezen danwel ontwikkelen van een stuk, het (laten)organiseren van oefenavonden onder 

leiding van de regie, het ontwerpen en maken van het decor en kleding onder leiding van de decor / 

kledinggroep. De uitvoering vind doorgaans plaats op een geschikte vrijdag in april. De meest 

geschikte en beschikbare locatie voor de doelgroep in Zeewolde. Aan de hand van een jaarlijkse 

evaluatie worden de uitvoering van het stuk en ondersteunende processen omgezet in 

verbeterpunten. 

Taken voorzitter. 

1. Algehele coördinatie en leiding en organisatie van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. 

2. Voorzitten van periodieke vergadering van het stichting-bestuur. 

3. Opzet en uitvoering jaarplanning 

4. Bemensing van de vooraf vastgestelde functies en taken. 

5. Initiëren en voorzitten coördinatie vergadering (regie, muziek, kleding, decor en 

ondersteuning).  

6. Communicatie en PR. 

Taken penningmeester 

1. Voeren van administratie en bijhouden van het overzicht met inkomsten en uitgaven. 

2. Opstellen van het financiële jaaroverzicht en laten vaststellen door het stichting bestuur. 

3. Opstellen van facturen en verzending naar de scholen. 

4. Uitbetalen van diverse declaraties. 

5. Werven en onderhouden van contacten tav van inkomsten en nieuwe inkomstenbronnen zoals 

subsidies, sponsoring, fondsenwerving, e.d. 

6. Deelnemen aan vergaderingen van het stichtingsbestuur. 

7. Onderhouden van contact met The Lux ivm voorbereiding en uitvoering van de oefenavond en 

uitvoering van de dag. 

Tijdsbesteding 

Augustus – december: 1 uur per week (inbegrepen bestuursvergadering 1x per 2 weken) 

Januari – maart: 1 ½ uur per week 

Maart – april: 2 uur per week (in de week van de uitvoering 1 uur per dag en de gehele speeldag) 

Mei – juli: 1 uur per maand (aangevuld met 1 afsluit/evaluatie avond en sociale avond van het 

stichtingbestuur) 

 


