NVP-UNIMA 1955 - 2020
Algemene Leden Vergadering – 28 oktober 2020
Online via Skype

Agenda
1.

Opening door de voorzitter

2.

Mededelingen

3.

Notulen ALV 16 maart 2019

4.

Financiën
Jaarverslag financiën 2019 door Cia-Maureen van der Steenhoven
(penningmeester)
Verslag kascommissie (volgt)
Begroting 2020
Decharge bestuur

5.

Jaarverslagen
Jaarverslag vereniging door Anke van Vliet (secretaris)
Jaarverslag De wereld van het poppenspel door Peter Vermaat (hoofdredacteur)
Jaarverslag PopUps bijeenkomsten door Frouke Diana van Zomeren (bestuurslid)
Jaarverslag digitale media door Cia van der Steenhoven (penningmeester)
Jaarverslag mediatheek door Alexander Bauwens (werkgroep mediatheek)
Jaarverslag UNIMA councillors door Frans Hakkemars (UNIMA councillor)

6.

Bestuur
(her)verkiezing bestuursleden (volgens rooster). Aftredend volgens rooster zijn
Anke van Vliet, Koos Wieman en Stefanie Hermes. Anke en Koos hebben zich
herkiesbaar gesteld. Daarnaast heeft Frouke Diana van Zomeren aangegeven
tussentijds te willen aftreden. Als kandidaten stelt het bestuur voor: Ellen
Scholten en Charlotte de Lange. Conform de statuten kunnen leden tot een half
uur voor de ALV nog kandidaten aandragen ondersteund door minstens 5 leden.

7.

UNIMA: update
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8.

Plannen / activiteiten 2020
Par nerlidmaa schap
per kalenderjaar me s emrech maar zonder
tijdschrift, kortingen of cadeaubon. Alleen mogelijk bij reeds volledig betalend
lid.
Pop-up Regio bijeenkomsten
Arrangement Pop Arts Festival
Summerseminar 2020
Tentoonstelling 'Blik op Poppenspel' en lezing tijdens Puppet International
Inspiratiedag
Uitje naar een nog onbekende plaats in Nederland

9.

Rondvraag

10.

Sluiting
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Notulen Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2019 gehouden in het Laak Theater,
Ferrandweg 4T, Den Haag

Aanwezig:
Alexander Bauwens (voorzitter), Cia-Maureen van der Steenhoven (notulen), Dirk Bais,
Damiet van Dalsum, Anne Dronkers, Liesbeth Duyf, Frans Hakkemars, Stephanie Hermes,
Ron Holst, Chris de Jong, Marcel Oudenbroek, Joanne Oussoren, Ewout de Ruiter, Ellen
Scholten, Cathy Warmer, Koos Wieman, Oene Zwittink
Toehoorders: Andrea van Sloterdijk, Jan Warmer

Afwezig met bericht:
Elly Bakker, Marijke Bauwens, Ennadien Blink, Ton Delemarre, Martine van Ditzhuyzen, Ina
Geisler, Ada d'Hamecourt, Gitta Ligthart, Marie-Loes Koopman, Alda Loeffen, Judith
Marseille, Otto van der Mieden, Sigrid de Reus, Hans Schoen, Peter Vermaat, Anke van Vliet,
Frouke Diana van Zomeren

Agenda
1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet een ieder welkom. Ter opening luidt hij het belletje dat de NVPUNIMA cadeau zal doen aan de jarige internationale UNIMA (90 jaar).

2.

Mededelingen
Dit jaar is ons Elly de Neef ons ontvallen. Zij heeft veel gedaan voor het poppenspel en
de NVP-UNIMA.
Dank aan Stephanie Hermes voor de ter beschikking stelling van het Laaktheater.
Damiet van Dalsum is dit jaar 50 jaar lid van de NVP-UNIMA. Hoera!

3.

Notulen ALV 10 maart 2018
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de concept notulen:
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Pagina 5: Jaarverslag secretaris: De winnaars en juryleden van de onderscheidingen
van 2017 zijn benaderd voor een lidmaatschap. Sommigen zijn wel lid geworden,
anderen niet. Belangrijk is dat de mensen positief staan tegenover de NVP-UNIMA.
Pagina 5: Jaarverslag De wereld van het poppenspel: De situatie in de redactie is
besproken met de betrokkenen. Resultaat is dat de deur blijft open staan.
Pagina 7: Plannen/activiteiten 2018: De digitale ledenkaart is helaas aan de aandacht
ontsnapt. Deze zal dit jaar weer worden gemaakt.
Pagina 7: Plannen/activiteiten 2018: Er is een brief geschreven vanuit NVP-UNIMA
naar de Raad voor Cultuur waarop, ook na een rappel, geen reactie is ontvangen.
Stephanie Hermes geeft aan dat zij nu in de commissie voor theater van de Raad voor
Cultuur zit, zij vrijwel elke vergadering poppenspel naar voren brengt. Op dit moment
ziet de Raad voor Cultuur poppenspel/-theater niet als separate discipline. Nu is het
dan het moment om nogmaals de Raad voor Cultuur te benaderen. Stephanie Hermes
en Chris de Jong zullen bezien of de vereniging nogmaals een brief kan sturen (met
daarin mogelijkheid tot maken van afspraak).
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4.

Financiën
Jaarverslag financiën 2018 door Cia-Maureen van der Steenhoven
(penningmeester)
Het verslag wordt toegelicht. Eigen vermogen is echter afgenomen met € 1, in
plaats van toegenomen met dat bedrag. Dat komt met name door minder inkomsten
vanwege minder leden en minder deelname van leden aan arrangementen.
Ewout de Ruiter geeft aan dat de realisatie van De wereld van het poppenspel een
groot deel van de beschikbare gelden benodigt. De voorzitter geeft aan dat er ook dit
jaar weer kritisch gekeken zal worden naar kosten.
Verslag kascommissie
Ewout de Ruiter (kascommissie 2018) licht toe dat de cijfers helder en transparant zijn,
onderliggende stukken waren aanwezig. De kascommissie adviseert de algemene
leden vergadering de balans en winst & verliesrekening goed te keuren en het bestuur
te dechargeren voor het gevoerde beleid.
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Benoeming nieuwe kascommissie: Ewout de Ruiter (tweede jaar), Oene Zwittink,
Joanne Oussoren (reserve)
Begroting 2019
De begroting kort besproken. De contributienota’s zullen de komende week verzonden
worden. Voortaan zullen de contributienota’s reeds in januari worden verzonden,
zodat meer het idee van een ‘jaar’contributie ontstaat en er meer tijd is om de gelden
te incasseren.
Decharge bestuur
Decharge wordt verleend.
5.

Jaarverslagen
Jaarverslag vereniging door Anke van Vliet (secretaris)
Het is een druk jaar geweest. Mooi helder verhaal dat prettig leesbaar is. Geen vragen.
Jaarverslag De wereld van het poppenspel door Martine van Ditzhuyzen (tot
1 januari 2019 hoofdredacteur)
Applaus voor Martine van Ditzhuyzen als scheidend hoofdredacteur. Het blad heeft
zich zeker dankzij haar inzet tot een professioneel vakblad ontwikkeld.
Stephanie Hermes geeft aan dat, zoals Martine in haar jaarverslag aangeeft, er veel te
halen valt uit de nieuwe samenwerking met het Haags Theaterhuis. Stephanie stelt
voor een combinatie te maken van een symposium met themanummer, welk voorstel
zeer positief wordt ontvangen.
Jaarverslag UNIMA councillors door Frans Hakkemars (UNIMA councillor)
Frans Hakkemars geeft aan dat de UNIMA een netwerkorganisatie is, maar ook een
grote, logge organisatie. Verbanden leggen is belangrijk. Alles binnen de UNIMA gaat
in drie talen (Engels, Frans, Spaans). De UNIMA maakt een grote digitalisatieslag: de
website bevat steeds meer informatie en ook de encyclopedie (wepa.unima.org) wordt
steeds uitgebreider.
Joanne Oussoren licht toe dat dat councillors stemrecht hebben om het bestuur en
bepaalde commissies samen te stellen.
Damiet van Dalsum vraagt zich af of er iemand aanwezig zal zijn op het symposium in
Praag op 7 juni? De UNIMA is indertijd opgericht in Praag en viert dit jaar haar 90 jarig
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bestaan. Dit symposium is derhalve speciaal. Frans Hakkemars is er in ieder geval bij.
Oene Zwittink zal bezien of hij ook aanwezig kan zijn.
Jaarverslag digitale media door Ron Holst (bestuurslid)
Ron Holst geeft aan dat hij het leuk werk vindt en dat hij probeert de nieuwsbrief en
agenda zo actueel mogelijk te houden. Hij heeft alle nieuwsbrieven bijeengevoegd die
als archief gebruikt worden, welk bestand online is te raadplegen (zowel bij Adobe als
op de website). Speciale nieuwsbriefactie tijdens voorjaarsvakantie (en herfstvakantie)
over voorstellingen tijdens de schoolvakantie. Ellen Scholten geeft aan dat dat een
leuk idee is om dat je dan bij elkaar kunt gaan kijken.
Jaarverslag mediatheek door Alexander Bauwens (werkgroep mediatheek)
Alexander: ook dit jaar weer drie zondagen open. Zeer interessant, kom eens kijken.
De mediatheek breidt steeds meer uit. De catalogus is tegenwoordig ook op (het
ledengedeelte van) de website te vinden.
6.

Bestuur
(her)verkiezing bestuursleden (volgens rooster)
Frouke Diana van Zomeren en Ron Holst worden herkozen. Er zijn geen leden die zich
kandidaatstellen voor een plaats in het bestuur. De voorzitter geeft aan dat de
bestuursvergadering altijd openbaar zijn en dat leden welkom zijn daarbij aanwezig te
zijn om mee te denken/doen.

7.

UNIMA: Verkiezing nieuwe councillors periode 2020-2024
Nederland mag 4 councillors afvaardigen, welke councillors elke vier jaar opnieuw
gekozen worden. Thans zijn er zes kandidaten voor het councillorschap. De twee
nieuwe kandidaten stellen zichzelf voor aan de vergadering, waarna Chris de Jong en
Damiet van Dalsum zich aanbieden als kiescommissie; worden aldus ingezet.
De leden ontvangen een stembiljet met de zes namen. Zij mogen daarop maximaal vier
namen aankruisen. In totaal zijn 17 stembiljetten ingeleverd. De navolgende
kandidaten zijn gekozen: Martine van Ditzhuyzen, Anne Dronkers, Frans Hakkemars,
en Joanne Oussoren.
De NVP-UNIMA is veel dank verschuldigd aan Ron Holst en Otto van der Mieden voor
hun councillorsschap de afgelopen jaren en hun vertegenwoordiging van Nederland bij
de wereldorganisatie. Applaus voor beide heren.
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8.

Plannen / activiteiten 2019
Pop-up Regio bijeenkomsten
Kom bij elkaar, inspireer elkaar, wees welkom. Niet alleen voor leden, maar voor
iedereen. Er worden nog initiators/trekkers voor de regio zuid gezocht.
Arrangement Pop Arts Festival
Op 18 april is er de try out van Servaes Nelissen met daarna meet and greet. Komt
allen.
Summerseminar/Masterclass 2019
Praktisch, doe seminar met o.a. Jochen Lange. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Inspiratiedag met als onderwerp ‘Toegepast poppenspel’
Nadere invulling/agenda/locatie volgt
Uitje naar Gent
Op zaterdag 19 oktober met eigen vervoer naar het Koninklijk Poppentheater festival.
Het belooft een bijzondere dag te worden.

9.

Rondvraag
Stephanie Hermes: de Raad voor Cultuur heeft weinig aandacht voor poppenspel; dat
komt onder andere omdat er weinig jongeren en etnische diversiteit zit in het
ledenbestand van de NVP-UNIMA. Derhalve is verjonging en diversiteit van de
vereniging belangrijk. Het is moeilijk buiten de eigen kring mensen te werven. Hij wil
graag meedenken over verjonging/diversiteit, maar wil wel dat dit structureel blijft.
Dat vraagt veel aandacht en tijd. Oene Zwittink, Joanne Oussoren en Ellen Scholten
sluiten zich bij Stephanie aan. Gedrieën zullen ze een werkgroep vormen. Andrea van
Sloterdijk (die jarenlang in de Bijlmer (smeltkroes van Nederland) heeft gewoond,
denkt graag mee.
Damiet van Dalsum: op 13/14/15 september vindt wederom het Internationaal Micro
Festival in Dordrecht plaats met diverse groepen uit verschillende landen/continenten.
Cultuuruitwisseling is daar dus goed mogelijk. Een van de kandidaten van de Ruth van
der Steenhovenprijs speelt aldaar. Ze biedt aan om met de NVP-UNIMA een
ledenarrangement mogelijk te maken. Dat is een goed plan, het bestuur zal contact
met haar daarover opnemen.
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Damiet van Dalsum: er zijn twee Nederlandse theaters die dit jaar 40 jaar bestaan:
Tamtam en Theater Suer.
Damiet van Dalsum: heeft de NVP-UNIMA een link met ASSITEJ (wereldorganisatie
voor jeugdtheater)? Frans Hakkemars geeft aan dat hij lid is van ASSITEJ en dat hij met
enige regelmaat naar bijeenkomsten gaat zowel in zijn capaciteit als UNIMA councillor
als namens het Droomtheater en zichzelf. Damiet licht toe dat UNIMA en ASSITEJ gaan
samenwerken.
10.

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor diens aanwezigheid en sluit de vergadering om
13.00 uur.
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Jaarverslag penningmeester

Inleiding
Ook het afgelopen jaar kende zijn eigen uitdagingen voor wat betreft de financiën.
Het is fijn te kunnen melden dat de vereniging in 2019 een incasso-percentage heeft behaald
van 98,2%! Dat wil zeggen dat vrijwel iedereen heeft betaald en dat er in een handje vol
afzonderlijke gevallen is overgegaan tot creditering/danwel afboeking van de verzonden
nota (contributienota/abonnementsnota of nota voor een activiteit). Er zijn op dit moment
slechts enkele leden die hun contributie over 2019 nog niet hebben voldaan.
Net als vorig jaar benadruk ik ook hier dat, als het even niet lukt de contributie te betalen, je
altijd contact met mij kunt opnemen. We kunnen altijd iets regelen. Zo ontvangt de
vereniging toch beetje bij beetje de gelden en aan de andere kant is er minder stress over de
nog uit te voeren betaling.
Financieel jaarverslag
De georganiseerde activiteiten van de NVP-UNIMA worden zeer gewaardeerd. Mensen zijn
positief over de inhoud, kwaliteit van de docenten en gelegenheid tot ontmoeten. Ook De
wereld van het poppenspel wordt erg gewaardeerd.
Het is alleen gebleken dat deze activiteiten vaak net niet kostendekkend zijn. Deelnemers
geven tegelijkertijd vaak aan dat ze best meer hadden willen betalen voor de hoge kwaliteit
van de activiteit/workshop. Ze geven bovendien aan dat lage prijzen ook lage verwachtingen
scheppen. Wij knoppen die feedback in onze oren en zullen een meer realistisch bedrag
vragen voor toekomstige activiteiten.
Daarnaast is de contributie /abonnementsgeld al jaren op hetzelfde niveau gebleven, zonder
indexatie.
Echter, door goed te kijken naar de kosten en her en der de broekriem aan te trekken heeft
de vereniging het jaar afgesloten met een winstje an 647,62.
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Contributieverhoging
Wij willen echter niet op zaken moeten beknibbelen en dat betekent dat het bestuur de
leden in de volgende algemene ledenvergadering zal vragen akkoord te gaan met een
erhoging an de con rib ie en he abonnemen me
d s an
naar
59,00/49,00 met ingang van 2022.
Partnerlidmaatschap
Vanuit de vereniging klinkt de vraag of het binnen een theater/gezelschap ook mogelijk is
om een tweede 'partner'lidmaatschap te realiseren. Dat betekent wel lid van de vereniging,
maar niet van de UNIMA en de 'partner' ontvangt geen blad of welkomstcadeaubon. Het
voorstel is
per jaar
Winst en verliesrekening
Hieronder volgt een toelichting op een aantal posten van de winst en verliesrekening.
Bank/spaarrekening
Wij hebben een rekening courant en een spaarrekening.
Vermogen
Wij hebben afgelopen jaar een winst(je) gemaakt van 647,62. Dat is goed om te zien, maar
dat betekende wel dat er (te) zuinig met gelden omgegaan moest worden.
Ontvangen donaties
Wij hebben enkele schenkingen gekregen, in de vorm van (onder andere) gedoneerde
reiskosten door bestuursleden. Zonder deze donaties zou de vereniging er financieel minder
goed voorstaan. Deze post is eigenlijk nog aan de lage kant, omdat bestuursleden en
redactieleden hun onkosten niet declareren hoewel die wel gemaakt worden.
Verlies- en winstrekening
Ter verduidelijking van de diverse posten volgt hieronder een korte omschrijving van wat er
zoal onder die bepaalde post valt:
Kosten algemene ledenvergadering .......... koffie, thee, koekjes, eventuele zaalhuur voor de
ALV
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Afdracht UNIMA ......................................... de jaarlijkse afdracht aan de UNIMA, welke wordt
berekend naar het aantal leden per 1 januari van
het jaar
Kosten Mollie.............................................. Mollie is het betalingsplatform dat wij gebruiken
zodat je een ontvangen factuur met Ideal kunt
betalen. Het overgrote deel van de verzonden
facturen wordt op die manier voldaan.
Kosten softwarepakketten: ........................ enerzijds de Adobe-omgeving voor de vormgeving
van De wereld van het poppenspel, en anderzijds
layout programma Stripo.email voor de
nieuwsbrief en andere emailberichten
Kosten website: .......................................... hosting, onderhoud en dergelijke
- Cia-Maureen van der Steenhoven, februari 2020 -

11

NVP-UNIMA 2020 – Balans 2019

Code
0601
0602
0604
0605
0606
1010
1011
1400

Omschrijving
Reservering mediatheek
Reservering UNIMA-bijeenkomsten
Reservering RvdS prijs
Reservering jubileum 2020
Reservering helpende handen
Bank
Spaarrekening
Eigen vermogen
Saldo winst

Activa

Passiva
1.567,50
600,00
366,20
2.500,00
151,30

690,11
8.746,47

9.436,58

3.603,96
647,62
9.436,58
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NVP-UNIMA 2020 – Winst & Verlies 2019

Winst & verlies
Code
4020
4200
4500
4505
4520
4530
4531
4532
4533
4534
4540
4550
4551
4740
4810
4815
4820
4830
4850
8000
8018
8028
8500
9998

Omschrijving
Kosten ALV
Mutatie reserveringen
Afdracht Int. UNIMA
Sponsoring
Representatie en verteer
Reis-, verblijf- en verteerkosten
Reis-, verblijf- en verteerkosten bestuur
Reis-, verblijf- en verteerkosten redactie
Reis-, verblijf- en verteerkosten div commissies
Kosten WM prijs
Relatiegeschenken
Bankkosten
Kosten Mollie
Drukwerk, porti en vrachten
Administratiekosten (administratiepakket)
Kosten softwarepakketten
Kosten website
Verzekeringspremies
Workshops/seminars/inspiratiedagen
Omzet advertentie ontvangsten
Contributie 2019
Abonnement 2019 - De wereld van het poppenspel
Ontvangen donaties
Resultaat
Saldo

DEBET
331,79
105,76
792,00
110,00
27,50
48,45
483,74
2.993,22
19,40
318,71
209,80
185,32
25,21
9.547,10
283,14
954,47
423,50
100,15
66,43

CREDIT

50,00
15.153,00
1.012,00
1.458,31
647,62
17.673,31

17.673,31
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Begroting 2020

INKOMSTEN

toelichting

Contributies en abonnementen

€

.090

Rente (op de spaarrekening)

€
€

0
5.090

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0.000
150
100
200
.100
0
150
300
804
.336
5.090

gebaseerd op 268 leden en 19
abonnementen, 95% incasso

UITGAVEN
WP en website
Workshops
Evenementen
Summer Seminar
Reservering WM prijs
Reservering RvdS prijs
Reservering mediatheek
Reservering UNIMA-bijeenkomsten
Reservering afdracht UNIMA
Reservering helpende handen
Organisatiekosten

gebaseerd op 268 leden op 01-01-2020
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Jaarverslag vereniging/secretaris

Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel (NVP) is opgericht in 1955 en zet zich in voor
het poppenspel in Nederland. Tegenwoordig heet de vereniging officieel NVP-UNIMA
Centrum Nederland. Wij willen poppenspelers (amateurs en beroepsspelers),
theaterprogrammeurs, musea, bibliotheken, leerkrachten in het onderwijs en (natuurlijk)
toeschouwers enthousiast maken voor het poppen-, figuren- en objecttheater.
In dit jaarverslag kun je lezen op welke wijze het bestuur deze missie in 2019 heeft
vormgegeven.
Indeling van dit jaarverslag:
1.
Het bestuur
2.
Leden en wat de NVP-UNIMA biedt aan haar leden
3.
Overzicht van alle activiteiten/scholing en deelnemersaantallen
4.
Activiteiten: ALV, PopArts, excursie naar Gent
5.
Workshops en scholing: workshops, lezingen, summer seminar, speladvies,
basisopleiding poppen- en objecttheater, PopUps
6.
Media rondom het poppenspel: De wereld van het poppenspel, mediatheek, digitale
nieuwsbrieven, activiteitenkalender, sociale media en de website
7.
Onderscheidingen: Wim Meilinkprijs, Ruth van der Steenhovenprijs en de Erespeld
8.
Financieel
9.
Internationaal: UNIMA
10. In herinnering 2019
1.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit: Alexander Bauwens (voorzitter), Anke van Vliet (secretaris),
Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester), Ellen Scholten, Frouke Diana van
Zomeren, Koos Wieman en Ron Holst. Frans Hakkemars (councillor UNIMA) maakt als
toehoorder actief deel uit van de meeste vergaderingen en activiteiten.
In juli 2019 heeft Stephanie Hermes zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit het
bestuur en in november 2019 is Ellen Scholten toegetreden als aspirant lid.
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In 2019 is het bestuur zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering en is het
bestuur (groten)deels aanwezig bij de door hen georganiseerde activiteiten.
Zie verder het Rooster van Aftreden
2.

Ledenaantal en wat de NVP-UNIMA biedt aan haar leden

2.1

Overzicht leden en abonnees
2017
Leden aantal
295
Abonnees
20
Nieuwe leden
19
Opzeggingen
32
Royement
1
2.2

2018
281
20
18
26
1

2019
278
22
23
19
0

Wat biedt de NVP-UNIMA aan haar leden?
Nie e lede
a ge al elk m ge che k ee cadea b
a
20,00
(geldigheidsduur kalenderjaar van lid worden) voor het deelnemen aan NVP-UNIMA
activiteiten + de al verschenen nummers van het vakblad De wereld van het
poppenspel van het jaar van lidworden
Leden kunnen met korting deelnemen aan alle activiteiten/workshops/scholingsdagen
(zie 3/4)
Leden kunnen deelnemen aan PopUps waar poppenspelliefhebbers elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en van elkaar leren (zie 5.1)
Leden ontvangen 4 maal per jaar het vakblad De wereld van het poppenspel (zie 6.1)
Leden ontvangen 10 keer per jaar een nieuwsbrief + activiteitenkalender (zie 6.3)
Leden hebben toegang tot de besloten ledenpagina op Facebook (zie 6.4) en het
ledengedeelte op de website van de vereniging
Leden mogen collega poppenspelers aandragen voor de Ruth van der Steenhovenprijs
en de Erespeld (zie 7).
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3.

Alle activiteiten en workshops/opleiding.

Datum

Activiteit of scholing in 2019

17-02
05-03
16-03

Mediatheek Haarlem met gratis speladvies
PopUp West 1 in Den Haag
NVP-dag me ALV
kh
Make make i he
Laaktheater in Den Haag
21-03
Wereld poppenspeldag met als thema: Kattenparade
25-03
PopUp Noord 1 in Lippenhuizen
18-04
PopArts arrangement in Amsterdam: voorstelling
Beefteefjes en meet en greet met Servaes Nelissen
27-05
PopUp Noord 2 i Li e h i e me al hema d amagie
03-06
PopUp Zuid 1 in Tilburg
13-06
PopUp We
i R e dam me al hema T ege a
e el
16-06
Mediatheek Haarlem met gratis speladvies
28/30-06 S mme emi a i Tiel me al hema Make e
Ma i le e
07-09
PopUp West 3 bij Theater Belletje sterk in Schoorl
09-09
PopUp Zuid 2 in Tegelen
13/15-09 Micro festival met uitreiking prijzen in Dordrecht op.
01-10
PopUp Noord 3 in Geeuwenbrug
19-10
Bezoek Koninklijk Poppentoneel Festival in Gent
27-10
Mediatheek in Haarlem met gratis speladvies
09-11
I i a iedag i Wee me al hema T ege a
e el
16-12
PopUp Noord 4 in Geeuwenbrug
4.

Deelnemers Deelnemers
2019
2018
04
12
17
32
10
14
25
16

-

09
13

01

14
13
07
10
18
40

04
02
16

17

-

NVP-UNIMA activiteiten

4.1 Algemene Leden vergadering op 16 maart
Het was een goede bespreking waarin het jaarverslag is besproken en ideeën van de leden
voor activiteiten zijn geïnventariseerd. De daarop aansluitende maskerworkshop Krantenkop
van Anne Dronkers is goed ontvangen.
4.2 Wereld Poppenspeldag op 21 maart
Tijdens de Algemene Leden vergadering en in de nieuwsbrieven is het UNIMA-thema van
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Ka e a ade
de de aa dach geb ach P
e ele k de film je
aanleveren met katten. Deze beelden zijn vervolgens aan de UNIMA toegestuurd en
opgenomen in de internationale video.
Daarnaast zijn er poppenspelers geweest die er aandacht aan hebben besteed in de vorm
van activiteiten. Deze dag krijgt binnen poppenspelend Nederland langzamerhand steeds
meer bekendheid.
4.3 Excursie naar poppentheater Koninklijk Poppentoneel Festival in Gent op 19 oktober
Het was een erg gezellige dag met een gastvrije ontvangst. Het aantal aanmeldingen (18)
was lager dan verwacht, de excursie naar Antwerpen het jaar daarvoor trok 40 mensen. Er is
al gesproken over een vervolg met in 2020 een excursie naar een theater in Nederland en in
2021 naar het buitenland (bijvoorbeeld naar Charleville-Mézières tijdens het festival aldaar).
5

Workshops en scholing

5.1 PopUps
Vanaf 2019 zijn op verschillende locaties in alle windstreken van het land bijeenkomsten
georganiseerd volgens POPU concept: maaltijd en bespreking van een onderwerp. Het doel
van deze bijeenkomsten is dat poppenspelliefhebbers (al dan niet lid van de vereniging)
elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en van elkaar leren. Dit draagt
ook bij aan een groter verenigingsgevoel. De avonden zijn vrij toegankelijk. De
inspiratiedagen of NVP-dagen zouden dan een logisch vervolg kunnen zijn op de regionale
bijee k m e E
ge chiedde
In 2019 zijn er negen bijeenkomsten georganiseerd door Frouke Diana van Zomeren. In
totaal hebben 104 mensen een of meerdere PopUps bijgewoond! Per avond waren er 9-14
personen aanwezig. Men is enthousiast over de bijeenkomsten en over de manier waarop
Frouke Diana dit leidt. Tijdens elke bijeenkomst worden alle komende activiteiten van de
vereniging onder de aandacht gebracht.
Door de bijeenkomsten ontstaan verbindingen tussen leden. Leden lijken ook vaker mee te
doen aan andere activiteiten van de vereniging. Een ontwikkeling waarmee het bestuur is
erg blij is.
Mensen betalen ter plekke een kleine bijdrage per keer. Frouke Diana blijft deze
bijee k m e
ki
ga i e e
alle egi
Meer informatie: zie het verslag over de PopUps
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5.2 Summer seminar Maken en Manipuleren door Ennadien Blink en Koos Wieman
In 2019 is het streven geweest om voor een brede groep van NVP-UNIMA leden een
aansprekend Summer seminar te organiseren. De wens was dat er meer mensen zouden
deelnemen en dat het seminar kostendekkend zou zijn. Inzet hiertoe: een laagdrempelig
programma, 3 i.p.v. 5 dagen (met keuzemogelijkheid van deelname van 1, 2 of 3 dagen),
ela ief lage e k e
ee -daag e i
ee -daagse) met
een vroegboekkorting va
de elle be li e e m gelijkheid mee eme a
een introducee voor de ledenprijs.
Dit heeft geresulteerd in een heel leuk en leerzaam weekend, met een gastvrij verblijf in
theater De Bolle Kater. Er waren in totaal 14 deelnemers (was ook maximaal aantal
deelnemers). Er waren 9 deelnemers 3 dagen, 3 deelnemers 2 dagen en 2 deelnemers 1 dag
aanwezig. Mensen konden overnachten in theater Bolle Kater of verbleven op campings of
bij een B&B in Tiel.
5.3 Inspiratiedag Toegepast poppenspel
De inspiratiedag stond, net als het thema-nummer van De wereld van het poppenspel, in
teken van toegepast poppenspel binnen zorg, onderwijs en het AZC. Joanne van Oussoren
a he D m hea e e
gde m ge de i leidi g e Ad ija Si i a Rakić a He
W lke hea e ee le i g e h
e k bi e de AZC
Daarna kon iedereen aan 3 workshops mee doen:
Het maken van een eenvoudige Chinese schaduw-theaterpop door Droomtheater,
De Kracht van poppenspel (manipulatie van poppen) door Popcontact,
Belevingstheater voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking (met
raakvlakken in het spelen voor jonge kinderen) door Feest op Wielen.
Zeven deelnemers hebben een Puppet Pitch van 5 minuten gehouden, waarin zij hun werk
met toegepast poppenspel presenteerden. Ook nieuw was de inspiratiemarkt, hier konden
mensen laten zien hoe ze poppenspel toepassen in hun werk. Het programma was rijk en
inspirerend. De pitchers waren erg leuk en voor herhaling vatbaar ook tijdens andere
bijeenkomsten als de Algemene Ledenvergadering.
5.5 Speladvies tijdens de open dagen van de mediatheek
Tijdens de open dagen van de Mediatheek was het in 2019 wederom mogelijk om te
grasduinen in onze aanzienlijke collectie en gratis speladvies te krijgen in de breedste zin van
het woord. Hier is door een aantal mensen gebruik van gemaakt.
5.6 Scholing in Poppen en Objecttheater: basistraject en deskundigheidsbevordering.
Het laatste basistraject (17 lesdagen) vond plaats van 29 oktober 2017 t/m 17 juni 2018.
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De deskundigheidsbevordering daarna (14 lesdagen) liep van 9 september t/m 16 december
2018. Het nieuwe basistraject is op 9 november 2019 gestart en loopt door 21 juni 2020.
5.7 Opleidingsaanbod georganiseerd door derden:
In 2019 heeft de NVP-UNIMA het opleidingsaanbod dat door anderen werd georganiseerd in
kaart gebracht en uitgedragen via de website, Facebook, de activiteitenkalender en de
nieuwsbrief.
6

Media rondom het poppenspel

6.1 De wereld van het poppenspel
In 2019 is het vakblad De wereld van het poppenspel vier keer verschenen, waarbij in elk
nummer op een bepaald thema werd ingezoomd. Martine heeft, na vijf jaar van grote inzet,
met ingang van 1 januari 2019 haar functie als hoofdredacteur neergelegd en is opgevolgd
door Peter Vermaat.
Zie voor meer informatie: Jaarverslag De wereld van het poppenspel.
6.2 Mediatheek
De vereniging beschikt over een imposante mediatheek, waarin vrijwel alle vormen van
publicaties te vinden zijn: boeken, nationale en internationale tijdschriften, speciale
i ga e d d cd-roms over uiteenlopende onderwerpen: spelvorm, doel, doelgroep, maar
ook boeken over spelers, groepen en historische personen.
In 2019 zijn er drie Open Dagen georganiseerd, waarop de leden de mediatheek konden
bezoeken. Op die Open Dagen was steeds een bestuurslid samen met de beheerder (Dirk
Baïs) aanwezig om de leden wegwijs te maken en werd een gratis lunch verstrekt. Nieuw
was het aanbod van gratis speladvies.
Zie voor meer informatie: Jaarverslag mediatheek.
6.3 Digitale nieuwsbrieven en activiteitenkalender
Er zijn 12 nieuwsbrieven en 10 activiteitenkalenders verschenen. Voor bijzondere
berichtgeving zijn tussendoor nog korte nieuwsbrieven (eflyers) verstuurd.
Zie voor meer informatie: Jaarverslag digitale media.
6.4 Social media: Facebook
Poppenspel en figurentheater is vooral beeldend. Om die beelden te delen is de vereniging
actief op o.a. Facebook. Hier staan berichten over poppenspel, figurentheater, workshops,
filmpjes en berichten van de UNIMA. Onze leden hebben op Facebook hun eigen (besloten)
ledenpagina, waar zij berichten kunnen delen of elkaar om raad/advies kunnen vragen.
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De NVP-UNIMA pagina van Facebook heeft 833 volgers (in 2019: 581) en de besloten
ledenpagina heeft 148 leden (in 2019: 118 leden).
6.5 De website
Het is een overzichtelijke en mooie site: www.nvp-unima.nl die voortdurend geactualiseerd
wordt.
7

Onderscheidingen

De NVP-UNIMA heeft een tweetal onderscheidingen in het leven geroepen die om het jaar
worden uitgereikt. Daarnaast beschikt de NVP-UNIMA over de Erespeld.
7.1 Wim Meilinkprijs
De Wim Meilinkprijs is een oeuvreprijs die vanaf 1980 om de drie jaar werd uitgereikt. De
prijs is vernoemd naar Wim Meilink, één van de oprichters van de (toenmalige) NVP in 1955.
Vanaf 2015 wordt deze prijs om het jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van
2.500,00 en een plaquette (gemaakt door Jeanne van Midde). STOA van Chris de Jong
de e
de Wim Meili k ij me
,00 per uitreiking.
In 2019 is de Wim Meilinkprijs uitgereikt aan Hotel Modern en de jury bestond uit: Rieks
Swarte, Corien Baart, Carlos Lagoeiro, met Frans Hakkemars als secretaris.
Voor de prijsuitreiking in 2021 zal deels een nieuwe jury worden samengesteld met als
eerste jurylid een van de leden van Hotel Modern en Frans Hakkemars (secretaris).
7.2 Ruth van der Steenhovenprijs
Dit is de NVP-UNIMA-aanmoedigingsprijs voor beginnende (jonge) poppen- en objecthea e make
m e be aa i ee
k de e ee geldbed ag
,00) voor
trainingen om zich verder te bekwamen. De prijs is vernoemd naar Ruth van der Steenhoven
die decennialang de motor van de vereniging was, waarbij hij vooral jonge/beginnende
spelers op allerlei manieren stimuleerde het vak te leren. De leden kunnen een theater of
een speler voordragen.
In 2019 is de Ruth van der Steenhovenprijs voor de tweede maal uitgereikt en wel aan
Mirthe Dokter. De jury bestond uit: Myrthe Schuuring, Eliane Attinger en Adrie van Essen,
met Sigrid de Reus als secretaris. Voor de prijsuitreiking in 2021 zal een volledig nieuwe jury
worden samengesteld. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris voor de prijs.

21

7.3 Erespeld
Sinds 2009 beschikt de vereniging over een Erespeld die uitgereikt wordt aan mensen die
een belangrijke functie hebben (gehad) voor het Nederlandse poppenspel of de vereniging
zelf. Leden kunnen iemand voordragen, waarna het bestuur daarover besluit en de erespeld
uitreikt op de algemene ledenvergadering of een bijzondere gelegenheid.
In 2019 is de Erespeld uitgereikt aan:
de organisatie van Poppen in het Park Festival in de persoon van Ria Verweij, tijdens
Poppen in het Park;
Marije van der Sanden en Gerard Schiphorst (TAMTAM) en Patricia Suer (Theater Suer)
in verband met hun respectieve 40-jarige jubilea tijdens het Internationaal Micro
Festival;.
Frouke Diana van Zomeren voor haar jarenlange inzet voor de vereniging en de
oprichting van de PopUps;
Ineke Vink en Hans Bollebakker voor hun jarenlang inzet om het poppenspel in
Nederland op de kaart te zetten en te houden.
8

Financieel

Het nieuwe boekhoudprogramma voldoet goed en maakt het leven van de penningmeester
een stuk eenvoudiger. Ook de incasso van de contributie en het lidmaatschap was weer erg
hoog dit jaar, alhoewel dat wel de nodige inspanning heeft gekost. Gelukkig is dit jaar nog
niet negatief afgesloten, maar het steeds duurder worden van 'het dagelijkse leven' terwijl
de contributie niet meegroeit is een zorg van het bestuur.
Zie voor meer informatie: Jaarverslag penningmeester.
9

Internationaal: de UNIMA

De UNION Internationale de la Marionnette (UNIMA) is de oudste internationale theaterorganisatie ter wereld. De leden dragen bij aan de ontwikkeling van poppenspel-kunst. Er
zijn bijna 100 landen aangesloten met 7.500 leden, waarvan bijna 200 councillors.
Voor de periode 2019-2023 zijn de NVP-UNIMA councillors: Martine van Ditzhuyzen, Anne
Dronkers, Frans Hakkemars en Joanne Oussoren. Toegevoegd councillor tot het congres in
Bali april 2020: Darja de Caluwé.
Zie voor meer informatie: Jaarverslag UNIMA-councillors
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10

In herinnering

Lydia Eiselin-Tierie (overleden in juni/juli 2019)
Ellen Koeten-Schreinhout (overleden op 26 september 2019)
Minke Sneep (overleden op 30 oktober 2019)
Freek Neirynck (overleden op 19 december 2019).
Hennie Schippers (overleden op 14 december 2019)

- Anke van Vliet, februari 2020 -

23

NVP-UNIMA ALV 2020
Jaarverslag De wereld van het poppenspel

Een nieuwe hoofdredacteur
Vanaf 1 januari 2019 ben ik Martine van Ditzhuyzen opgevolgd als hoofdredacteur van De
wereld van het poppenspel. Bij mijn binnenkomst trof ik een magazine aan van een hoog
kwalitatief niveau: eel fo o in ere an e en di er e in er ie
nie
i binnen- en
buitenland, festivalverslagen.
Daarnaast was er een heel goed draaiend redactieteam, dat bestaat uit de eindredacteur
Tuur Devens, de beeldredacteur Ron Holst en de redactieleden Martine van Ditzhuyzen,
Frans Hakkemars, Marla Kleine, Joanne Oussoren en Koos Wieman. Naast hen zijn vaste
medewerkers Ruud Ringers en Judith Marseille. De vormgeving is in handen van Ria Besjes.
De taalkundige eindcorrectie wordt gedaan door Cia-Maureen van der Steenhoven. Het is
een uitstekende ploeg waarmee ik graag en goed kan samenwerken.
Eenmaal in het jaar hebben we een jaarlijkse vergadering waar ieder zoveel mogelijk
aanwezig is. Daarnaast zijn we driemaal met een kleiner team samengekomen, te weten
Ron, Frans, Marla, Joanne, Koos en ondergetekende. Met elkaar hebben we besloten om in
elk nummer op een bepaald thema in te zoomen.
Het eerste nummer was nog wat algemeen, onder de titel Over mensen en dingen. In dit
nummer stonden interviews met poppenspelers, maar kwamen ook onderwerpen als het
maken van poppen en de ondersteunende lichttechniek aan bod.
In het tweede nummer, over Toegepast poppenspel, zijn we ingegaan op de verschillende
terreinen met name in de zorg, waarin poppenspel wordt gebruikt.
In het derde nummer stond De poppenmaker centraal. Dikwijls staan de makers in de
schaduw van de spelers. In dit nummer hebben we de aandacht verlegd naar de makers.
Het laatste nummer, Een verhaal vertellen, ging over het werken met verhalen in het
poppentheater.
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De wereld van het poppenspel beoogt twee zaken. Het wil een vaktijdschrift zijn op het
terrein van het beeldend theater, het theater van poppen, figuren, objecten, dingen en
mensen. Daarnaast wil het ook fungeren als een blad voor de vereniging.
Het eerste doel, dat van een vaktijdschrift, willen we bereiken, door in elk nummer een
zwaar accent te leggen op een bepaald thema. Daarnaast zal er ook altijd ruimte zijn voor de
makers in het veld en de leden van de vereniging, waarmee de tweede doelstelling wordt
gerealiseerd.
In de inhoud van de artikelen proberen we in te gaan op de wereld van de poppenspelers,
maar ook op de technische aspecten van het vak in al zijn verscheidenheid. In het ene
n mmer al da be er l kken dan in he andere daar he aan al pagina beperk i en het
aanbod van de artikelen soms een grillig verloop kent.
Afgelopen jaar hebben we als veel gastschrijvers mogen begroeten: Klaas Herman Duursema
met een artikel over Jan Klaassen, Ewout de Ruiter over een lichtcomputer, Alexander
Bauwens over het maken van een handpop-kop, Danielle Keijzer over het maken van een
voorstelling met licht verstandelijk beperkten, Baukje Scheppink over poppenspel voor
blinden en slechtzienden, Karel van Ransbeeck met een recensie, en John Morley over
Petroesjka, de Russische Jan Klaassen. John heeft toegezegd jaarlijks een historische bijdrage
te leveren, die door Judith Marseille zal worden vertaald (zij onderhoudt ook contact met
hem).
De redactie vond hun bijdrage een zeer waardevolle aanvulling voor het blad!
In 2019 is het blad 4x verschenen, steeds bij het begin van een nieuw seizoen.

- Peter Vermaat, februari 2020 -

25

NVP-UNIMA 2020 – Jaarverslag PopUps 2019

Inleiding
Uit het Beleids- en Werkplan 2015 2020 van de vereniging blijkt dat er een grote behoefte
onder poppenspelers bestaat om elkaar te ontmoeten, om informatie uit te wisselen,
ervaringen te delen en elkaar te inspireren.
POPU
Jarenlang is het POPU (Provinciaal Overleg Poppenspelers Utrecht) al actief op dat gebied.
De 'Populieren' ontmoeten elkaar maandelijks en bekijken elkaars voorstellingen,
onderzoeken, inspireren en delen hun ervaringen op gebied van poppenspel.
PopUps
Namens het bestuur geef ik sinds begin 2019 uitvoering aan dat deel van het Beleids-en
Werkplan van de vereniging en op nationaal niveau de regionale ontmoetingscentra te gaan
realiseren, de PopUps. In overleg met het bestuur is gekozen oo
egio die in de loop
van het jaar: PopUp Noord, PopUp Zuid en PopUp West worden genoemd.
De ontmoetingsfrequentie is 2 keer voor en 2 keer na de zomervakantie. (indien mogelijk) en
de ontmoetingslocatie is bij een deelnemer thuis of op een locatie naar keuze.
Vanzelfsprekend ben je niet gebonden aan de bijeenkomst in de regio waar je woont en ook
niet-leden zijn van harte welkom.
Er waren dit jaar spontane aanmeldingen, zodat een aantal PopUps snel van start konden
gaan.
De PopUps worden bekend gemaakt via Facebook, de nieuwsbrief en per regio via de mail.
Bij aanmelding komen de belangstellenden op de deelnemerslijst te staan voor de
betreffende bijeenkomst. Voorafgaande aan de bijeenkomst wordt de lijst aan de
deelnemers toegestuurd zodat men zo mogelijk met elkaar kan meereizen.
Er zijn zeer bruikbare, inspirerende en zinvolle avonden geweest. Een greep uit de
onderwerpen: speloefeningen, stemoefeningen, PR, vraagprijzen, dramaturgie, uitleg over
toegepast poppenspel, geschiedenis van het poppenspel, achtergronden van sprookjes,
manip la ie an bekpoppen maakad ie en poppen bijna e eel om op e noemen
Zo leren poppenspelers elkaar kennen en zijn er al ontzettend leuke
samenwerkingsverbanden uit ontstaan! En nog beter: de belangstelling groeit; de
bijeenkomsten worden steeds beter bezocht! Hiermee zetten we het poppenspel in
Nederland gezamenlijk nog maar eens op de kaart.
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Overzicht gehouden PopUps
wanneer
1e kwartaal:

bij wie
Poppentheater Anansi
De Rattentoren
Laaktheater
De Kleine Zon
De Broedplaats

waar
Lippenhuizen
Roermond
Den haag
Huizen
Hilversumse Meent

2e kwartaal:

Poppentheater Anansi
Truus de Kanter
Droomtheater
Poppentheater Kizzebis
De Kleine Zon
Poppentheater Tingeling

Lippenhuizen
Tilburg
Rotterdam
Haarlem
Huizen
Beuningen

3e kwartaal:

Atelier Kleur je hart
Poppentheater Belletje Sterk
Sil Smets
Popcontact

Geeuwenbrug
Schoorl
Tegelen
Hilversum

4e kwartaal:

Atelier Kleur je hart
OBS De Terp
Poppentheater het Apenstaartje
Theater op Reis

Geeuwenbrug
Weesp (lezing Alexander Bauwens)
Ermelo
Hilversum

Door de enthousiaste betrokkenheid worden soms reistijden van anderhalf uur overbrugd
om deel te kunnen nemen. De eindtijd wordt strikt in acht genomen in verband met het
behoud van energie voor de terugweg en de activiteiten voor de volgende dag.
Verzelfstandiging
Het uitgangspunt is dat de PopUps zelfstandig gaan functioneren, dat wil zeggen: samen aan
de slag om de PopUps te continueren. We zien uit naar mensen die gezamenlijk de volgende
bijeenkomsten willen realiseren en gastvrouw/-heer willen zijn voor (geïnteresseerden in)
poppenspel. Dat houdt in: 4x per jaar: (i) het kiezen van een datum en plaats, (ii) het kiezen
van het onderwerp, (iii) he i nodigen an collega in de regio (en daarbuiten).

- Frouke Diana van Zomeren, februari 2020 -
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Jaarverslag digitale media 2019

Inleiding
Het jaar 2019 zit er weer op en Ron bladert door de nieuwsbrieven, de poppenspelkalenders, de
flyers voor activiteiten en evenementen van de NVP-UNIMA, en de PopUp berichten. De nieuwsbrief
heeft hij in 2019 bij aanvang van het nieuwe jaar voorzien van bewegend beeld in de vorm van een
gif aan het begin van de nieuwsbrief. De kalender poppenspelactiviteiten kreeg een geheel nieuw en
strakker uiterlijk.

ALV + Masker workshop
Het eerste evenement waar een digitale folder voor verscheen, was de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering met de maskerworkshop Krantenkop gegeven door Anne Dronkers.

Beefteefjes tijdens PopArts
Daarna kwam de flyer voor het PopArts-arrangement in april, met na de voorstelling Beefteefjes een
Meet en Greet met de speler Servaes Nelissen.

Summer Seminar
In mei verscheen een flyer voor het Summer Seminar 2019 dat onder leiding van Ennadien Blink en
Koos Wieman plaatsvond op 28, 28 en 30 juni in Theater de Bolle Kater in Tiel. Met ongeveer 15
deelnemers was het een gouden greep, een betaalbare driedaagse bijeenkomst in juni, met een
iedereen aansprekend onderwerp met bekende docenten.

Kalender activiteiten poppenspel
Zoals gebruikelijk staat de poppenspel activiteitenkalender op de achterkant van De wereld van het
poppenspel. De kalender verscheen in 2019 niet in de winter.

PopUp
In september verscheen de eerste PopUp eflyer, omdat in er nu in vier delen van Nederland onder de
bezielende leiding van Frouke Diana van Zomeren regionale PopUp bijeenkomsten zijn opgezet.

Poppenspelers in de prijzen
In september verscheen traditiegetrouw in druk Poppenspelers in de prijzen met de prijswinnaars van
dit jaar Mirthe Dokter (Ruth van der Steenhovenprijs) en Hotel Modern (Wim Meilinkprijs).

Reisje naar Gent
Eveneens in september is een groep van 19 mensen naar het Koninklijk Poppentoneel Festival in
Gent geweest. Ze hebben hier genoten van Polinokkio!, een spel rond het Gentse poppenpersonage
Pierke.
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Inspiratiedag met als thema Toegepast poppenspel
Voor het laatste evenement van het jaar was er een flyer voor de Inspiratiedag 'Toegepast
poppenspel' op 9 november 2019 in Weesp. Een uitvoerig fotoverslag staat op de achterkant van de
wintereditie van De wereld van het poppenspel.

Aantallen
De nieuwsbrief en de kalender werden samengesteld door Ron Holst. Met ingang van december
versterkt Ewout de Ruiter het team. Cia verzorgt de laatste proofread alvorens de nieuwsbrief
verzonden wordt.

Website
De website draait en wordt actueel gehouden. Helaas gooit de AVG-wetgeving soms roet in het eten.
Zo mogen we geen 'rolodex' van handige adressen maken of een lijst van onze leden op de site
zetten.
Wat we wel graag nog meer willen, zijn mooie foto's van poppen (of objecten) op de website.
Hebben jullie die? Dan graag toesturen aan penningmeester@nvp-unima.nl.
- Ron Holst/Cia-Maureen van der Steenhoven februari 2020 -
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Jaarverslag mediatheek 2019

Wij vieren dit jaar 2020 het 65-jarig bestaan van onze vereniging en je bent gewend in de
Algemene Ledenvergadering een verslag te krijgen van de werkgroep mediatheek.
Daarom ben ik maar eens in de geschiedenis van ons boekenbezit gedoken. In het
juninummer 1959 van Wij Poppenspelers wordt het voornemen van het bestuur bekend
gemaakt om naast een fotoarchief ook een bibliotheek in te richten. De eerste
bibliothecaris, Frater Herman Jozef, maakt in het volgende nummer bekend dat de eerste
zes boeken op de plank zijn gezet.
Die eerste zes boeken zijn nog steeds op onze planken te vinden. Welke het zijn?
My profession van Sergei Obraztsov
Met de Poppenkast op reis van Chris van Abcoude
Pole Poppenspäler van Theodor Storm
De Wondernacht van Constant van Buggenhaut
The Puppet Theatre Handbook van Marjorie Batchelder
Technik des Puppentheaters van A. Fedotow
Wat valt nu op aan dit lijstje? Slechts één boek van Nederlandse bodem; de rest is uit het
buitenland en geen van de boeken van de bekende Nederlandse poppenspel-schrijvers Rico
Bulthuis of Wim Meilink (die beiden op dat moment in bestuur en redactie zitten).
De bibliotheek zal in loop der jaren snel groeien en de frater heeft als eerste beheerder van
de boeken een belangrijke basis gelegd voor de huidige collectie.
Al sinds 1997 wordt de mediatheek beheerd door Dirk Baïs en in tegenstelling tot de
hoeveelheid voorzitters of redacteuren die de vereniging kent, is het aantal
bibliotheekbeheerders opvallend klein. Laten we hen eens in het zonnetje zetten:
1959 - 1971 Frater Herman Jozef
1971 - 1974 Ruth van der Steenhoven
1974 - 1978 Bert à Campo
1978 - 1983 Marlies Cordia
1983 - 1991 Marijke en Alexander Bauwens
1991 - 1996 Ruth van der Steenhoven
1996 - 1997 opgeslagen
1997 - heden Yvon † 0 & Dirk Baïs
Ons bezit in de mediatheek is dit jaar verder gegroeid. Zo kochten we natuurlijk een aantal
interessante nieuwe uitgaven. Maar ons boekenbezit werd dit jaar ook verrijkt met
schenkingen door een aantal leden. Zo mochten we een grote doos met boeken krijgen van
Anja Matakena-de Jong uit Tiel en van Jeanne Kuiper uit Overveen. Beiden stopten met de
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actieve uitoefening van hun poppenspel en wilden dat hun boekenbezit zou worden
ondergebracht bij de NVP. Onze hartelijke dank voor deze giften.
In 2019 hadden jullie weer meerdere keren de gelegenheid om de mediatheek te bezoeken
tijdens een openstelling op een zondag. Een aantal leden maakte hier gebruik van. Ook dit
jaar staan weer een drietal open dagen op de kalender en ben je van harte uitgenodigd om
een kijkje te nemen in de collectie van onze vereniging. Inspiratie gegarandeerd!
Tot in de boeken!

- Alexander Bauwens, februari 2020 -
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Jaarverslag UNIMA councillors 2019

Inleiding
Waarom heet de vereniging 'NVP-UNIMA' en wat is die UNIMA nu eigenlijk?
UNIMA staat voor Union Internationale de la Marionnette. De organisatie is in 1929 in Praag
opgericht en is een zogenaamde non governemental organisation (NGO) en een officiële
partner van UNESCO. Zij heeft als doel wereldwijd mensen bijeen te brengen die bijdragen
aan de ontwikkeling van het poppenspel.
De UNIMA heeft 7.500 leden uit bijna 100 landen. Elk land heeft zijn eigen UNIMA-centrum
en de NVP-UNIMA is dat voor Nederland. Gezamenlijk leveren die centra in totaal een kleine
200 landelijke councillors. Elke vier jaar wordt een wereldwijd congres georganiseerd, maar
er vinden ook tussentijdse meetings plaats, er zijn 76 festival beurzen, beurzen voor
opleidingen, en er is de WEPA (drietalige wereldencyclopedie voor poppentheater). Jaarlijks
worden twee beurzen voor professionele poppentheateropleidingen gegeven.
Elk lid van de NVP-UNIMA is automatisch lid van de internationale UNIMA (en kan zich dus
opgeven voor een bezoek aan meer dan 47 internationale poppentheater festivals uit 25
verschillende landen). De contributie die daartoe jaarlijks aan de UNIMA wordt afgedragen
bedraagt thans € ,00 per lid.
Dit jaar zal het UNIMA congres van 14 tot 19 april op Bali gehouden worden. De NVP-UNIMA
heeft Damiet van Dalsum voorgedragen voor het erelidmaatschap.
2019 voor UNIMA
Het jaar 2019 stond voor de UNIMA in het teken van allerlei festiviteiten ter ere van haar 90jarig bestaan, met o.a. een internationale conferentie over de ontwikkeling van de
poppentheaterwereld (7 juni 2019 in Praag) en tijdens het Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes (21 - 29 september 2019 in Charleville-Mézières).
De lokale councillors
Voor de periode 2019-2023 zijn de UNIMA councillors voor Nederland: Martine van
Ditzhuyzen, Anne Dronkers, Frans Hakkemars en Joanne Oussoren. Toegevoegd councillor
tot het Congres in Bali april 2020: Darja de Caluwé.
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Tot de taken van councillors behoort het bekendmaken van de activiteiten van de UNIMA in
Nederland. Omgekeerd is het van belang Nederlandse activiteiten bekend te maken bij de
UNIMA en de internationale (poppen)theaterwereld. De councillors nemen daartoe deel aan
diverse organisaties en activiteiten en onderhouden ieder vanuit hun eigen netwerk
contacten met tal van binnenlandse en buitenlandse organisaties.
Daartoe staan er regelmatig artikelen in De wereld van het poppenspel, berichten in de
nieuwsbrief en op de Facebookpagina van de vereniging. Gaandeweg vindt ook de viering
van Wereldpoppenspeldag op 21 maart steeds meer navolging in Nederland.
De councillors zelf en hun commissies
De Nederlandse councillors maken actief deel uit van de navolgende internationale UNIMAcommissies:
Martine van Ditzhuijzen zet als voormalige hoofdredacteur en sinds 1 januari 2019 als
redacteur bij De wereld van het poppenspel haar kennis van de Franse taal in om de
vereniging en het blad te vertegenwoordigen bij grote festivals in Franstalige gebieden.
Tijdens haar bezoeken legt zij veel contacten met Franstalige festivalprogrammeurs,
poppenspelers en UNIMA-leden.
Anne Dronkers is sinds de jaarvergadering 2019 councillor en oriënteert zich op de
Commissie Professionele Training.
Frans Hakkemars is lid van de Commissie Publicaties en hedendaagse teksten, hij is
coördinator van de subcommissie Poppentheater Publicaties Online (PPO) en
corresponderend lid van de Commissie Erfgoed en de Commissie Midden-Oosten en Noord
Afrika (MOAN). De coördinatie van het PPO-project, waarmee Frans meer samenwerking en
uit-wisseling wil realiseren en bevorderen tussen de meer dan 35 poppentheatertijdschriften wereldwijd, zal hij overdragen aan de Fransman Alain Lecucq.
Joanne Oussoren bezocht in april het Internationaal Symposium Broken Puppet 3 op de
Birmingham Universiteit over toegepast poppenspel en nam in september deel aan het
vakforum van het Theater Pädagogisches Zentrum in Lingen, Duitsland tijdens het Fest der
Puppen aldaar.
Meer informatie over de UNIMA is te vinden op www.unima.org en via de diverse sociale
media.

- Frans Hakkemars, februari 2020 -
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NVP-UNIMA ALV 2020 – Rooster van aftreden

plaats
Voorzitter

2020
Alexander

Secretaris
Penningmeester
Lid 1

2021

2022

2023

2024

Alexander Bauwens
Anke van Vliet

Cia

Anke

Cia-Maureen van der Steenhoven
Koos Wieman

Koos

Lid 2

Frouke Diana van Zomeren

Frouke Diana

Lid 3

Ron Holst

Ron

Lid 4

Stefanie Hermes

Stefanie

Elk bestuurslid wordt benoemd op een plaats. Bij tussentijds aftreden wordt de opvolger
benoemd op de plaats van het aftredend bestuurslid.
Aftredend volgens rooster ........... herkiesbaar ................voorgesteld
Anke van Vliet................................. Anke van Vliet
Koos Wieman ................................. Koos Wieman
Stefanie Hermes ............................. ..................................... Ellen Scholten
Tussentijds aftredend .....................................................voorgesteld
Frouke Diana van Zomeren .................................................. Charlotte de Lange
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