
 

 
 

Algemene ledenvergadering 2021 - NVP-UNIMA 
online via ZOOM 

 
 

Agenda 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Notulen ALV 28 oktober 2020 (goedkeuring en vaststelling) 

4. Jaarverslag van de vereniging zelf door de secretaris 

5. Jaarverslagen 

• Jaarverslag financiën door de penningmeester, met bijlagen: 

- balans en winst en verlies rekening 

- verslag kascommissie (volgt) en benoeming nieuwe kascommissie 

- decharge bestuur 

- begroting 2021 

• Jaarverslag Pop-Ups door Ellen Scholten /Charlotte de Lange 

• Jaarverslag De wereld van het poppenspel door Peter Vermaat (hoofdredacteur)  

• Jaarverslag UNIMA councillors door Frans Hakkemars (UNIMA councillor) 

• Jaarverslag digitale media door Cia-Maureen van der Steenhoven (bestuurslid) 

• Jaarverslag mediatheek door Alexander Bauwens (werkgroep mediatheek) 

6. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit: Alexander Bauwens (voorzitter), Anke van Vliet (secretaris), 

Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester), Charlotte de Lange, Ellen 

Scholten, Koos Wieman en Ron Holst.  

Aftredend volgens rooster zijn: Cia-Maureen van der Steenhoven en Alexander 

Bauwens. Zij stellen zich weer verkiesbaar. Ron Holst treedt tijdens de 

ledenvergadering, om gezondheidsredenen, tussentijds af. Als kandidaat wordt door 

het bestuur voorgesteld: Remco Raessen.  Conform de statuten kunnen leden tot een 

half uur voor de ALV nog kandidaten aandragen ondersteund door minstens 5 leden. 

7. UNIMA: update 

8. Beleidsplan 2021 – 2025 

9. Kascommissie 2022 

10. Rondvraag   

11. Sluiting  
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Jaarverslag van de vereniging  
 

Inleiding 

 

De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel (NVP) is opgericht in 1955 en zet zich van 

meet af aan in voor het poppenspel in 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. 

 

2020 zou een feestelijk jaar worden… het jaar waarin de NVP-UNIMA 65 jaar bestaat. Helaas 

liep het door 19 allemaal anders. In dit jaarverslag kun je lezen wat er wel en niet plaats 

heeft kunnen vinden. Bij sommige kopjes staat cursief een korte toelichting op het 

onderwerp.  

 

Indeling van dit verslag 

 

1. Het bestuur  

2. Leden NVP-UNIMA en wat de NVP-UNIMA aan haar leden biedt 

3. Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 

4. Overzicht van activiteiten/scholing en deelnemersaantallen  

5. NVP-UNIMA activiteiten: winterseminar en het online NVP-Café 

6. NVP-UNIMA workshops en scholing: workshops, lezingen, summer seminar, 

speladvies, basisopleiding poppen- en objecttheater, regionale groepen 

7. Media rondom het poppenspel: De wereld van het poppenspel, mediatheek, digitale 

nieuwsbrieven, activiteitenkalender, social media en de website 

8. Onderscheidingen: Wim Meilinkprijs, Ruth van der Steenhovenprijs en de erespeld 

9. Financieel  

10. Internationaal: UNIMA 

11. In herinnering 2020 

 

1. Het bestuur  

 

Aftredend volgens rooster zijn: Cia-Maureen van der Steenhoven en Alexander 

Bauwens. Zij stellen zich weer verkiesbaar. Ron Holst treedt tijdens de 

ledenvergadering, om gezondheidsredenen, tussentijds af. Hij wordt hartelijk bedankt 
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voor alle jaren van inzet. Als kandidaat wordt door het bestuur voorgesteld: Remco 

Raessen.  

 

Het bestuur zal vanaf heden bestaan uit: Alexander Bauwens (voorzitter), Anke van 

Vliet (secretaris), Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester), Charlotte de 

Lange, Ellen Scholten, Koos Wieman en Remco Raessen. Frans Hakkemars (councillor 

UNIMA) en Peter Vermaat (hoofdredacteur De wereld van het poppenspel) maken als 

toehoorder actief deel uit van de meeste vergaderingen. 

 

Leden zijn altijd van harte welkom bij de openbare vergaderingen.  

 

Zie verder: agendapunt 6; het bestuur en het rooster van aftreden.  

 

2. Ledenaantal en wat de NVP-UNIMA biedt aan haar leden 

 

2.1 Overzicht leden NVP-UNIMA en abonnees op de WP 

 

 Eind 2018 Eind 2019 Eind 2020 

Leden 281 278 278 

Abonnees   20 22 19 

Nieuwe leden  + 18 + 23 + 13 

Opzeggingen  - 26 - 19 - 13 

 

Redenen van opzeggingen: veranderde persoonlijke omstandigheden of overlijden. 

 

2.2 Wat biedt de NVP-UNIMA aan haar leden? 

 

- Leden kunnen met korting deelnemen aan alle activiteiten/workshops/ 

scholingsdagen;  

- Leden kunnen deelnemen aan regionale groepen waar poppenspelliefhebbers 

elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en van elkaar leren; 

- Nieuwe leden ontvangen een tegoedbon van € 20,00 (geldig in het kalenderjaar 

van lid worden) voor het deelnemen aan een NVP-UNIMA activiteit + de eerder 

dat jaar verschenen edities van De wereld van het poppenspel; 

- Leden ontvangen 4 maal per jaar het vakblad Wereld van het Poppenspel; 

- Leden ontvangen 12 keer per jaar een nieuwsbrief; 

- Leden hebben toegang tot de besloten leden groep op Facebook; 
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- Leden mogen collega poppenspelers aandragen voor de Ruth van der 

Steenhovenprijs en de erespeld; 

- Leden kunnen vier maal per jaar naar de open dagen van de mediatheek 

 

3. Meerjaren beleidsplan 2020-2025 

 

Er is een nieuw meerjaren beleidsplan opgesteld door het bestuur. De uitkomsten van 

de werkgroep Diversiteit (2020) zijn hierin opgenomen.  

Zie verder: agendapunt 8: Meerjarenbeleidsplan. 

 

4. Alle NVP-UNIMA activiteiten en workshops/opleiding 

 

2020 zou een feestelijk jaar worden, waarin we het 65-jarig bestaan van de vereniging 

groots wilden vieren met alle leden. We hadden een aantal mooie activiteiten gepland 

die niet door konden gaan vanwege de 19-maatregelen. Wat helaas niet door kon 

gaan: 

 

- een live algemene ledenvergadering in het theater van Camilla Koevoets in 

Amersfoort met o.a. Puppet-pitches en de tentoonstelling Een blik op 

poppenspel;  

- een Pop-Arts arrangement in Amsterdam;  

- een feestelijk arrangement tijdens Puppet International in Meppel met naast 

bezoek aan drie voorstellingen, de tentoonstelling Een blik op poppenspel en 

lezing over 65 jaar poppenspel;  

- een excursie naar een theater in Nederland, en tot slot  

- de Inspiratiedag met als thema De natuur als inspiratie voor 

poppentheatervoorstellingen.  

 

Gelukkig konden er een aantal live activiteiten wel doorgaan:  

- het winterseminar in februari;  

- het Summer seminar in september;  

- acht live Pop-Up bijeenkomsten; 

- ook is de mediatheek twee maal open geweest, en is er  

- een feestelijk dubbeldikke editie van De wereld van het poppenspel verschenen.  

 

Datum .... Activiteit of scholing in 2020 ................................................. Deelnemers  

31-01 ...... Pop-Up West 1 in Amsterdam ..................................................... 14 
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25-02 ...... Pop-Up  Zuid 1 in Goirle .............................................................. 08 

29-02 ...... Winterseminar: Maken van een trailer door Hans Quatfass ...... 41 

08-03 ...... Mediatheek Haarlem met gratis speladvies  ............................... 03 

11-03 ...... Pop-Up Noord 1 in Diever ........................................................... 12 

01-05 ...... Online NVP-Café 

15-05 ...... Online NVP-Café 

15-06 ...... Pop-Up Zuid 2 in Tegelen ............................................................ 05 

22-06 ...... Pop-Up Noord 2 in Exloo ............................................................. 12 

06-07 ...... Pop-Up West 2 in Schoorl............................................................ 11 

26-07 ...... Online NVP-Café 

5/6-09 ..... Summer seminar door Kooman's Poppentheater ...................... 12 

14-09 ...... Pop-Up Noord 3 in Lippenhuizen ................................................ 06 

25-09 ...... Pop-Up West 3 in Uithoorn ......................................................... 09 

04-10 ...... Open dag mediatheek in Haarlem met gratis speladvies ........... 06 

09-10 ...... Online NVP-Café 

28-10 ...... Online ALV ................................................................................... 13 

 

5. Live en online NVP-UNIMA activiteiten  

 

5.1 Wereldpoppenspeldag op 21 maart  

 

In de nieuwsbrieven en op Facebook is het thema van 2020 Een blik op poppenspel 

onder de aandacht gebracht. Poppenspelers konden blikken creaties aanleveren, deze 

zouden tentoongesteld worden tijdens Puppet International. De creaties, aangeleverd 

tijdens het winterseminar, worden bewaard tot we ze kunnen tentoonstellen.  

 

5.2 NVP-Café  

 

In mei zijn we gestart met een online terugkerende activiteit, het NVP-Café. We bieden 

zo gelegenheid tot het online ontmoeten van elkaar, het kunnen uitwisselen van 

ervaringen en elkaar kunnen inspireren. Er hebben vier NVP-Cafés plaatsgevonden in 

2020. Omdat het een online activiteit was, bleek het voor leden uit héél Nederland, 

België en ook Curaçao mogelijk deel te nemen.   

De opkomsten waren nog klein, maar werden wel gewaardeerd. 
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5.3 Algemene ledenvergadering op 28 oktober.  

 

De ALV (gepland op 28 maart) is vanwege alle 19-maatregelen tweemaal uitgesteld en 

uiteindelijk online gehouden op 28 oktober 2020. Het was een goede bespreking 

waarin het jaarverslag is besproken.  

Zie verder agendapunt 3: notulen ALV 2020 

 

6. Workshops en scholing:  

 

6.1 Pop-Ups  

 

In 2020 hebben er uiteindelijk acht Pop-Ups door kunnen gaan, alle georganiseerd 

door Frouke Diana van Zomeren. Per avond waren er 5-14 personen aanwezig.  

Naast de Pop-Ups zijn er ook zes bijeenkomsten geweest die door het POPU zijn 

georganiseerd.  

 

6.2 Winter seminar op 29 februari 2020 

 

Thema: Het maken van een trailer, door Hans Quatfass. 

Het was een geslaagde dag met 41 deelnemers. Er is een filmpje gemaakt van alle 

deelnemers en deze staat op de website Na deze workshop zijn er veel deelnemers 

thuis aan de slag gegaan met het maken van filmpjes.   

 

6.3 Summer seminar op 5 en 6 september 2020 

 

Thema: handpoppenspel, door Arjan Kooman.  

In 2020 is het uiteindelijk gelukt om in samenwerking met Arjan Kooman een Summer 

Seminar te organiseren in Den Haag. Er waren 12 deelnemers en drie begeleiders 

(Frans, Arjan en Ellen). Niet alle deelnemers kenden de vereniging, omdat Arjan ook 

had geworven in eigen netwerk. Het seminar werd als zeer inspirerend en fijn ervaren 

om kennis/ervaring te delen. 

 

6.4 Open dagen van de mediatheek 

 

Tijdens de twee open dagen van de Mediatheek was het in 2020 wederom mogelijk 

om gratis speladvies te krijgen in de breedste zin van het woord. Hier is door enkele 

mensen gebruik van gemaakt.  
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6.5 Scholing in Poppen en Objecttheater 

 

Het laatste basistraject is op 9 november 2019 gestart. Met de eerste lockdown in 

maart 2020 heeft het Haags Theaterhuis een paar lessen online gedaan en enkele 

lessen verzet naar data dat het weer live kon. Het basisjaar werd in juli 2020 afgerond 

met een eindpresentatie door acht deelnemers in theater De Vaillant. Het Haags 

Theaterhuis is in januari 2021 online gestart met het ontwikkelingstraject PuppetBoost 

met acht deelnemers (kleiner aantal dan er aanmeldingen waren vanwege de 

maatregelen). Dit traject loopt door tot mei 2021.   

 

6.6 Opleidingsaanbod georganiseerd door derden: 

 

In 2020 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. 

 

7. Media rondom het poppenspel: 

 

7.1 Vakblad De wereld van het poppenspel 

 

In 2020 is het vakblad De wereld van het poppenspel vier keer verschenen, met ieder 

een eigen thema. Het lentenummer was een dubbeldik nummer ter gelegenheid van 

het 65-jarig bestaan.  

Zie voor meer informatie: agendapunt 5: jaarverslag De wereld van het poppenspel. 

 

7.2  Mediatheek 

 

In 2020 zijn er twee open dagen georganiseerd, waarop de leden de mediatheek 

konden bezoeken. Op die open Dagen was steeds een bestuurslid samen met Dirk Bais 

(beheerder van de mediatheek) aanwezig om de leden wegwijs te maken en werd een 

gratis lunch verstrekt.   

Zie voor meer informatie: agendapunt 5: jaarverslag mediatheek. 
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7.3 Digitale nieuwsbrieven en activiteitenkalender 

 

In 2020 heeft Ron Holst de samenstelling en vormgeving van de nieuwsbrief 

overgedragen aan Cia-Maureen van der Steenhoven. De lay-out is aangepast met o.a. 

linkjes naar de websites en gelijk getrokken met de stijl van de website. De activiteiten 

zijn opgenomen in de nieuwsbrief en worden ook vaak vermeld op Facebook.  

Zie voor meer informatie: agendapunt 5: jaarverslag digitale media. 

 

7.4 Social media 

 

Alle activiteiten van de vereniging op Facebook worden gedeeld op twee pagina’s. De 

NVP-UNIMA pagina heeft 852 volgers (in 2019: 581) en de besloten leden-groep heeft 

163 leden (in 2019: 148). 

 

7.5 Website  

 

Alle informatie wordt maandelijks bijgewerkt op de site van de vereniging: 

www.nvp-unima.nl  

 

8. 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. 

 

Gezien het kleine aantal voorstellingen dat in 2020-2021 gespeeld kan worden en de 

wens van het bestuur om de uitreiking plaats te laten vinden tijdens een festival in 

2022.  

 

8.1 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. STOA van Chris de Jong ondersteunt de 

Wim Meilinkprijs tot op heden met € 1.000,00 per uitreiking. 

 

In 2019 is de Wim Meilinkprijs uitgereikt aan Hotel Modern.  

http://www.nvp-unima.nl/
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De jury van de Wim Meilinkprijs 2022 zal bestaan uit: Martine van Ditshuyzen 

(voormalig hoofdredacteur De wereld van het poppenspel, dramaturge en 

theatermaakster), Ria Verweij (artistiek leider Poppen in het Park Festival), Corien 

Baart (creatief producent en dramaturg) en Frans Hakkemars (secretaris). 

 

8.2  Ruth van der Steenhovenprijs 

 

Dit is de NVP-UNIMA-aanmoedigingsprijs voor beginnende (jonge) poppen- en object-

theatermakers (v/m) en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag (€ 500,00) voor 

trainingen om zich verder te bekwamen.  De prijs is vernoemd naar Ruth van der 

Steenhoven, die decennia lang de motor van de NVP(-UNIMA) was, waarbij hij vooral 

jonge/beginnende spelers op allerlei manieren stimuleerde het vak te leren. De leden 

van de NVP-UNIMA kunnen een theater of een speler voordragen.  

 

De jury voor de Ruth van der Steenhovenprijs wordt samengesteld, Marcel 

Oudenbroek fungeert als secretaris.  

 

8.3  Erespeld NVP-UNIMA 

 

Sinds 2009 beschikt de NVP-UNIMA over een erespeld die uitgereikt wordt aan mensen 

die een belangrijke functie hebben (gehad) voor het Nederlandse poppenspel of de 

NVP-UNIMA. De leden kunnen iemand voordragen, waarna het bestuur daarover 

besluit en de erespeld uitreikt op de algemene ledenvergadering of een bijzondere 

gelegenheid. 

 

In 2020 is de erespeld uitgereikt aan: 

- Martine van Ditzhuyzen op 2 oktober. Martine is van 2014 tot 2019 

hoofdredacteur geweest van De wereld van het poppenspel en zij zet zich al jaar 

en dag in voor het poppen- en objecttheater. 

- Marijke Meijer op 13 oktober. Marijke ontving de speld omdat ze jaren haar 

eigen theater heeft gerund en omdat ze diverse poppenspelers heeft 

gestimuleerd en geholpen. 

- Ineke Vink en Hans Bollebakker op 20 december. Ineke en Hans hebben zich 

jarenlang ingezet om het poppenspel in Nederland op de kaart te zetten en te 

houden. Zij waren verrast en vereerd de erespeld te mogen ontvangen.  
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9. Financieel 

 

Het is fijn te kunnen melden dat de vereniging in 2020 uiteindelijk een incasso-

percentage heeft behaald van 98%! We hebben in 2020 een paar live activiteiten 

kunnen organiseren en niet veel kosten hoeven te maken, waardoor we het jaar 

hebben kunnen afsluiten met een winstje van € 13,25. Het 

contributie/abonnementsgeld is al jaren op hetzelfde niveau gebleven, zonder 

indexatie. Hieruit blijkt dat de contributiegelden en abonnementsgelden niet 

voldoende zijn om de vaste kosten van de vereniging in een 'gewoon' jaar te dekken.  

 

Dat betekent dat de activiteiten minimaal kostendekkend moeten zijn en dat de 

contributie/-abonnementsgelden iets verhoogd moeten worden.  

Zie voor meer informatie: agendapunt 5: jaarverslag penningmeester. 

 

10. Internationaal: de UNIMA 

 

De Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) is de oudste internationale 

theater-organisatie ter wereld. De leden dragen bij aan de ontwikkeling van 

poppenspel-kunst. Er zijn bijna 100 landen aangesloten met 7.500 leden.  

 

Elk land wordt vertegenwoordigd door 2-4 councillors, in totaal bijna 200 councillors 

en zij bepalen het beleid op een 4-jaarlijks Congres. Het beleid wordt uitgevoerd door 

het uit 16 bestuursleden bestaande Comité Executief, dat weer gekozen wordt door 

die 200 councillors. 

 

Voor de periode 2019-2023 zijn de NVP-UNIMA-Nederland councillors: Martine van 

Ditzhuyzen, Anne Dronkers, Frans Hakkemars en Joanne Oussoren. Toegevoegd 

councillor tot het virtuele Congres in april 2021: Darja de Caluwé. 

Zie voor meer informatie: agendapunt 5: jaarverslag UNIMAcouncillors   

 

11. In herinnering 

- Hetty Paërl uit Amsterdam, 28 mei 2020 

- Dick van Schaik (Koos Kneus) uit Amsterdam, 04 augustus 2020. 

- Marijke Meijer uit Edam, 17 oktober 2020 

- Ben van Kempen uit Leiden, 15 december 2020.  

 

- Anke van Vliet, maart 2021 -    
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Jaarverslag financiën 

 

Inleiding 

 

We zijn het er allemaal over eens: 2020 was een vreemd jaar, daar hoef ik geen woorden 

meer aan 'vuil' te maken. 

 

Het is fijn te kunnen melden dat de vereniging in 2020 uiteindelijk een incasso-percentage 

heeft behaald van 98%! Dat wil zeggen dat ook dit jaar – ondanks 19 – vrijwel iedereen heeft 

betaald (waarvan een gedeelte in 2021 (zie post 'debiteuren' op de balans)). In een handje 

vol afzonderlijke gevallen is overgegaan tot creditering/danwel afboeking van de verzonden 

nota (contributienota/abonnementsnota of nota voor een activiteit).  

 

Financieel jaarverslag   

 

We hebben in 2020 slechts een beperkt aantal activiteiten kunnen organiseren: het 

winterseminar, het Summer Seminar, enkele Pop-ups en opendagen mediatheek.  

 

Daarnaast is de contributie/abonnementsgeld al jaren op hetzelfde niveau gebleven, zonder 

indexatie.  

 

Wij hebben het jaar afgesloten met een winstje van € 13,25. Dat is fijn, geeft een vertekend 

beeld. Wij hebben immers afgelopen jaar weinig kosten hoeven te maken (weinig kilometers 

gereden, geen voorstellingen bekeken). Als deze kosten wel gemaakt hadden moeten 

worden, dan was er uiteindelijk sprake geweest van een verlies.  

 

Daaruit blijkt dat de contributiegelden en abonnementsgelden niet voldoende zijn om de 

vaste kosten van de vereniging te dekken. Dat betekent dat de activiteiten minimaal 

kostendekkend moeten zijn en dat de contributie/abonnementsgelden verhoogd moeten 

worden. Doen we dat niet, dan teren we te veel in en is er geen mogelijkheid meer om 

ledenaanbiedingen te doen of donaties ter ondersteuning te doen.  

 

Een financieel verslag geeft alleen de geldelijke kant van de vereniging weer. Alle uren die 

het bestuur, de redactie en de overige commissies hebben besteed aan het realiseren van de 

website, het schrijven en redigeren van De wereld van het poppenspel, de nieuwsbrief, de 

Pop-ups, het beleidsplan, activiteiten enzovoorts, zijn hierin niet terug te vinden.  
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Contributieverhoging 

 

Het bestuur verzoekt de vergadering dan ook akkoord te gaan met een verhoging van de 

contributie en het abonnement met € 3,00, dus van € 56,00/46,00 naar € 59,00/49,00 met 

ingang van 2022.  

 

Partnerlidmaatschap 

 

Sinds de ALV van 2020 is het 'partnerlidmaatschap' gerealiseerd. Dit lidmaatschap is 

uitsluitend voor partners van leden en houdt in dat je wel lid bent van de vereniging (en dus 

stemrecht hebt), maar niet van de UNIMA en de 'partner' ontvangt geen blad of 

welkomstcadeau. Het partnerlidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar.  

 

Inmiddels hebben wij ons eerste partnerlid al mogen verwelkomen! 

 

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 dus een winst(je) gemaakt van € 13,25. Dat betekent dat in een 

jaar waar vrijwel geen kosten werden gemaakt, de inkomsten amper voldoende zijn om de 

'vaste kosten' te dekken.  

 

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 niet alle onkosten declareren.  

 

Verlies- en winstrekening 

Ter verduidelijking van de diverse posten volgt hieronder een korte omschrijving van wat er 

zoal onder die bepaalde post valt: 
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Mutatie reserveringen................................ dit is de verzamelpost voor de reserveringen die 

wij het afgelopen jaar hebben gemaakt. Het 

betreft de optelsom van de reserveringen voor de 

mediatheek, UNIMA bijeenkomsten, de 

onderscheidingen en voor het 65-jarig jubileum.  

Contributie Int. UNIMA .............................. de jaarlijkse afdracht aan de UNIMA, welke wordt 

berekend naar het aantal leden per 1 januari van 

het jaar 

Sponsoring .................................................. de vereniging sponsort op kleine schaal festivals in 

ruil voor gratis toegangskaarten, die wij verloten 

onder geïnteresseerden 

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 

Mailchimp voor de nieuwsbrief. Het is fijn te 

kunnen melden dat deze kosten in 2021 lager 

zullen zijn, omdat wij niet meer met het dure 

Adobe pakket werken.  

Administratiekosten ................................... de kosten van het boekhoudpakket dat wij 

gebruiken om de ledenadministratie en de 

boekhouding in te voeren. 

Kosten website: .......................................... hosting, onderhoud en dergelijke 

 

- Cia-Maureen van der Steenhoven, maart 2021 - 
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Balans 

 

Code Omschrijving Activa Passiva 

0601 Reservering mediatheek  1.683,08 

0602 Reservering UNIMA-bijeenkomsten  900,00 

0603 Reservering Wim Meilinkprijs  1.025,00 

0604 Reservering RvdS prijs  1.316,20 

0605 Reservering jubileum 2020  3.000,00 

0606 Reservering helpende handen  576,30 

1010 Bank 2.954,94  
1011 Spaarrekening 8.746,47  
1300 Debiteuren 1.064,00  
1400 Eigen vermogen  4.251,58 

 Saldo winst  13,25 

    12.765,41 12.765,41 
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Winst en verlies rekening 

 

Code Omschrijving Verlies Winst 

4200 Mutatie reserveringen 2.975,00  
4500 Contributie Int. UNIMA 810,00  
4505 Sponsoring 110,00  
4510 Reclame en advertenties 15,17  
4531 Reis-, verblijf- en verteerkosten bestuur 42,23  
4532 Reis-, verblijf- en verteerkosten redactie 900,54  
4533 Reis-, verblijf- en verteerkosten div commissies 29,93  
4540 Relatiegeschenken 151,67  
4550 Bankkosten 287,20  
4551 Kosten Mollie 23,50  
4740 Drukwerk, porti en vrachten 10.530,85  
4810 Administratiekosten (administratiepakket) 283,14  
4815 Kosten softwarepakketten 590,00  
4820 Kosten website 643,23  
4830 Verzekeringspremies 102,72  
4850 Workshops/seminars/inspiratiedagen 508,89  
8019 Contributie 2020  15.386,00 

8029 Abonnement 2020 - De wereld van het poppenspel  874,00 

8040 Omzet workshops  1.240,00 

8500 Ontvangen donaties  517,32 

 Saldo winst 13,25  
    18.017,32 18.017,32 
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Begroting 2021 

 

 

TE VERWACHTEN INKOMSTEN   toelichting 

    

Contributies en abonnementen € 14.595  gebaseerd op 274 leden en 19 

abonnementen, 90% opbrengst 

Rente (op de spaarrekening) € 0   

 € 14.595   

    

    

TE VERWACHTEN UITGAVEN    

    

WP en website € 10.000   

Workshops € 50   

Evenementen € 50   

Summer Seminar € 200   

Reservering WM prijs € 1.100   

Reservering RvdS prijs € 950   

Reservering mediatheek € 150   

Reservering UNIMA-bijeenkomsten € 400   

Afdracht contributie Int. UNIMA € 810  gebaseerd op 270 leden op 01-01-2021 

Reservering helpende handen € 0   

Organisatiekosten € 1.085   

 € 14.595   
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Jaarverslag Pop-Ups 

 

Inleiding 

 

De Pop-Ups vloeien voort uit Beleids- en Werkplan 2015 – 2020.  

 

Er bestaat een grote behoefte bij poppenspelers om elkaar te ontmoeten, om informatie uit 

te wisselen, ervaringen te delen, elkaar te inspireren, elkaars voorstellingen te bekijken en 

vragen te beantwoorden. Ieder NVP-UNIMA lid is welkom in elke regio. 

 

Frouke Diana van Zomeren vervolgt het in 2019 genomen initiatief om op nationaal niveau 

de regionale ontmoetingscentra te realiseren. Dat resulteerde in drie regio’s te weten Pop-

Up Noord, Pop-Up Zuid en Pop-Up West. Het POPU voorziet in deze behoefte voor de regio 

Midden. 

 

De ontmoetingsfrequentie is twee keer voor en twee keer na de zomervakantie. De 

ontmoetingslocatie is bij één van de deelnemers thuis of op een locatie naar keuze. 

 

In 2020 waren er 14 Pop-Ups en POPU bijeenkomsten; de overige negen bijeenkomsten zijn 

vanwege 19 geannuleerd. In het eerste kwartaal kwamen 41 leden bij elkaar. In het tweede 

kwartaal 43, in het derde kwartaal 27 en in het vierde kwartaal 8.  

 

Werkwijze 

 

De NVP-UNIMA leden die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor de Pop-Ups, 

worden uitgenodigd per regio via de mail, en landelijk alle leden via Facebook en de 

nieuwsbrief. Voorafgaande aan de fysieke bijeenkomst wordt de deelnemerslijst onder de 

deelnemers gedeeld, zodat zij onderling contact kunnen hebben, bijvoorbeeld om met 

elkaar te kunnen meereizen. 

 

Verslag 

 

Er zijn ook dit jaar weer leuke samenwerkingsverbanden uit ontstaan!  Poppenspelers leren 

elkaar kennen. We zetten het poppenspel, mede op deze wijze, gezamenlijk op de kaart. Er 

zijn zeer bruikbare, inspirerende en zinvolle avonden geweest.  Een greep uit de 

onderwerpen: spel oefeningen, stemoefeningen, PR, vraagprijzen, dramaturgie, toegepast 
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poppenspel, bekpoppen, maakadviezen poppen enzovoort. Het is duidelijk merkbaar dat de 

belangstelling voor deze samenkomsten groeit! 

 

Zodra het landelijk 19beleid het weer mogelijk maakt om elkaar te bezoeken, worden de 

'fysieke' Pop-Ups hervat. Tot die tijd doen we het via ZOOM.   

 

- Frouke Diana van Zomeren, maart 2021 - 
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Jaarverslag De wereld van het poppenspel 

 

De redactie is in 2020 gelijk gebleven aan die van 2019. Naast de eindredacteur Tuur Devens 

en de beeldredacteur Ron Holst, bestaat de redactie uit de leden Martine van Ditzhuyzen, 

Frans Hakkemars, Marla Kleine, Joanne Oussoren en Koos Wieman, onder leiding van 

ondergetekende, als hoofdredacteur. Naast hen zijn er de vaste medewerkers Ruud Ringers 

en Judith Marseille. De vormgeving is in handen van Ria Besjes. De eindcorrectie wordt 

gedaan door Cia-Maureen van der Steenhoven. Als redactie zijn we eenmaal dit jaar 

samengekomen. Door de 19maatregelen hebben we daarnaast via Zoom kunnen 

vergaderen. 

 

In 2020 vierden wij het 65-jarige bestaan van de Nederlandse Vereniging voor het 

Poppenspel. In de eerste twee edities hebben we aandacht besteed aan de afgelopen 

65 jaar.  

 

De lente editie was een dubbeldikke uitgave, waarin een impressie is gegeven van enkele 

belangrijke ontwikkelingen in het poppenspel van de afgelopen halve eeuw, zonder daarmee 

de pretentie te hebben hierin uitputtend te zijn geweest.  

 

De zomer editie was qua thema een voortzetting van de lente editie.  

 

De herfst editie ging over het marionettentheater. 

 

De winter editie handelde over poppenspel voor de camera. 

 

Het aantal recensies was dit jaar gering, omdat door de 19pandemie de theaters op slot 

gingen. Wel is het werk van veel poppenspelers belicht. Tevens mochten we enkele 

gastschrijvers verwelkomen: Marianne Rehorst met een artikel over Felicia van Deth-Beck; 

Egon Adel met een bespreking over het Jardin Rouge Festival, dat nog net voor de lockdown 

plaatsvond en John Morley met een bijdrage over de Griekse Fasoulistraditie. 

 

In de zomer editie hebben we ook aandacht geschonken aan de veranderende 

omstandigheden, waarin veel poppenspelers zijn terechtgekomen door de lockdown.  

 

In de herfst editie hebben wij, evenals het bestuur, gereageerd op de teleurstellende 

subsidietoekenning voor veel poppentheaters door het Fonds Podiumkunsten. 
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Het tijdschrift De wereld van het poppenspel beoogt twee zaken. Het wil een vaktijdschrift 

zijn op het terrein van het beeldend theater, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast wil 

het ook fungeren als een blad voor de vereniging. In 2020 is het blad vier keer verschenen, 

steeds aan het begin van het seizoen. 

 

- Peter Vermaat, maart 2021 - 
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Jaarverslag UNIMA councillors 

 

Waarom UNIMA? 

 

Regelmatig wordt gevraagd "Wat hebben wij - de 270 leden - aan de NVP-UNIMA?" Die 

vraag kun je ook mondiaal stellen: "Wat hebben wij - de bijna 6.000 leden wereldwijd - nu 

aan de internationale UNIMA?"  

 

Het antwoord is imposant en respect afdwingend:  

 

- UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) is de oudste internationale 

theaterorganisatie in de wereld, meer dan 90 jaar oud; 

- Het is een particuliere organisatie verbonden aan de UNESCO met als doel mensen 

over de hele wereld bij elkaar te brengen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van 

de kunst van het poppentheater in de richting van menselijke waarden als vrede en 

wederzijds begrip, ongeacht ras, politieke of religieuze overtuiging of verschil in 

culturele achtergrond en in overeenstemming met de Universele Rechten van de Mens 

uit 1948. In de lijst van internationaal immaterieel cultureel erfgoed wordt 15 maal 

een poppenspeldiscipline genoemd: https://ich.unesco.org; 

- Meer dan 85 landen zijn aangesloten bij de UNIMA, Nederland door middel van de 

NVP-UNIMA; 

- de omvangrijke website bestaat in drie talen Engels, Frans en Spaans: www.unima.org; 

- De Facebook pagina heeft maar liefst 8.320 volgers; 

- Er zijn 16 verschillende werkgroepen, naar continent en/of naar vakgebied; 

- Zij hebben een overzicht gemaakt van internationale poppentheaterfestivals 

wereldwijd; 

- Een online wereldencyclopedie van het poppentheater - de WEPA - in drie talen met 

de mogelijkheid om te vertalen in 100 andere talen www.wepa.org. Hierin vind je 

informatie over landen, poppenspeldisciplines, groepen, musea, opleidingen, 

poppentheatertradities, onderzoek enzovoorts; 

- Er worden jaarlijks twee beurzen uitgegeven voor het volgen van een professionele 

poppenspelopleiding 

- Er worden congressen, conferenties, festivals en tentoonstellingen georganiseerd; 

- UNIMA biedt een helpende hand bij het historische, theoretische en wetenschappelijk 

onderzoek van poppentheater/-spel; 

- de organisatie ondersteunt onderzoek en behoud van cultureel erfgoed van 

poppenspel met name tradities die op het punt van uitsterven staan; 

https://ich.unesco.org/
http://www.unima.org/
http://www.wepa.org/
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- UNIMA wil het gebruik van poppen als een middel voor ethisch en esthetisch 

onderwijs stimuleren, één van de werkgroepen is met name gericht op het werken 

met vluchtelingen; 

- UNIMA verzorgt een overzicht van meer dan 30 poppenspeltijdschriften wereldwijd 

https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/publications-directory/ ; 

- UNIMA promoot jaarlijks Wereldpoppenspeldag op 21 maart via publicatie van korte 

UNIMA-filmpjes door leden gemaakt, elk jaar een nieuwe poster en een brief van een 

persoon uit de poppenspelwereld. 

 

UNIMA heeft tijdens het afgelopen jaar niet stil gezeten en heeft heel specifiek: 

 

- actief geld ingezameld voor poppenspelers die geheel aan de grond zitten; 

- een bedrag van € 8.700,00 overgedragen aan 245 gezinnen voor 2 weken voedsel; 

- in samenwerking met UNESCO, 20 ronde tafel ResiliArt gesprekken georganiseerd om 

online te overleggen wat te doen in deze tijden van COVID19; 

- virtuele artists in residency, workshops en masterclasses georganiseerd om meer 

internationaal contact te leggen met poppenspelers wereldwijd. 

 

Organisatie, structuur, budget 

 

Elk land wordt (naar gelang het leden aantal van het landelijke centrum) vertegenwoordigd 

door twee tot maximaal councillors. Er zijn in totaal bijna 200 councillors en zij bepalen het 

beleid op een vierjaarlijks Congres. Het beleid wordt uitgevoerd door het uit 16 bestuurs-

leden bestaande Comité Exécutif, dat weer gekozen wordt door die 200 councillors. 

 

Het lidmaatschap van de UNIMA is jarenlang € 3,00 per lid geweest. Op het virtuele Congres 

van 19 - 23 april 2021 wordt een verhoging naar € 5,00 per lid voorgesteld.  

 

De totale financiële begroting van de UNIMA ligt rond € 140.000,00. Daarvan is € 96.000,00 

verkregen via subsidies van de verschillende Franse overheden (de stad Charleville-Mézières, 

de Provincie Franse Ardennen, regio Groot Oost en het landelijk Ministerie van Cultuur). De 

ruim 6000 leden brengen € 19.000,00 aan contributie binnen. Het overgrote deel van het 

werk wordt door vrijwilligers gedaan en de meeste middelen worden bijeengebracht via 

subsidies voor congressen, meetings, symposia en festivals in allerlei landen wereldwijd. 

 

https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/publications-directory/
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Zoals bij veel verenigingen moet de vraag “Wat hebben wij aan de NVP-UNIMA?” en “Wat 

hebben wij aan de UNIMA?” eigenlijk worden omgedraaid: wat kan ik betekenen voor de 

poppenspelwereld? Welke bijdrage kan/wil ik leveren aan de NVP-UNIMA en de UNIMA? 

 

Het is de inzet je kennis en ervaringen te willen delen met mensen met de dezelfde passie 

voor poppenspel en poppentheater. 

 

Wie zijn de councillors in Nederland? 

 

Voor de periode 2019-2023 zijn de Nederlandse councillors: 

 

Frans Hakkemars (ondergetekende) doet veel werk voor de Puppetry Publication Online 

subcommissie van de UNIMA-Commissie Publicaties en Hedendaagse Poppenspelteksten. 

Daartegenover heb ik vele landen kunnen bezoeken als Australië, Cuba, Duitsland, Frankrijk, 

Spanje, Iran en  Canada en op die manier die landen leren kennen als ook de 

poppenspelwereld in die landen. 

 

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 en haar 

netwerkcontacten 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 met name op 

scholing en opleiding via de Commissie Professionele Training. 

 

Joanne Oussoren richt haar aandacht op nieuwmaterialisme en object gerelateerde 

ontologie. 

 

Toegevoegd councillor tot het virtuele Congres in april 2021: Darja de Caluwé. 

 

Persoonlijke noot van Frans Hakkemars: in de 12 jaar dat ik councillor ben, merk ik dat 

slechts weinig NVP-UNIMA leden geïnteresseerd zijn in het internationale 

poppenspelnetwerk van de UNIMA. Dat vind ik jammer, want ik heb gemerkt dat de tijd, 

aandacht en energie die ik erin investeer, ik meerdere malen terugkrijg. Financieel leg ik er 

wel helaas op toe.  
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De volgende 'benodigdheden' maken het werken met en binnen de UNIMA makkelijker en 

interessanter: talenkennis, geduld, sociale wendbaarheid, vergaderdiscipline, netwerkgericht 

zijn, zelf initiatief nemen, het hebben van reismogelijkheden, kennis en ervaringen willen 

delen.  

 

UNIMA ontvangt eenieder die zich wil inzetten met open armen.  

 

 

- Frans Hakkemars, maart 2021 - 
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Jaarverslag digitale media 2020 

 

Inleiding 

Zoals de andere verslagen ook al aangeven, is 2020 ook voor de digitale media een vreemd 

jaar geweest, maar dat gaf ons wel de mogelijkheid om onze activiteiten uit te breiden; wat 

dat betreft dus een positief jaar! 

 

Kalender activiteiten poppenspel 

Deze werd op de achterkant van De wereld van het poppenspel gepubliceerd, maar in 2020 

was het lang onduidelijk of er op een wat langere termijn activiteiten konden plaatsvinden, 

zodat de kalender niet is verschenen. 

 

Mailingen 

Er zijn diverse mailingen verzonden: 

21-01-2020 aankondiging winterseminar 

29-01-2020 aankondiging Pop-Ups 

06-02-2020 algemene nieuwsbrief 

08-03-2020 uitnodiging ALV 

14-03-2020 bericht uitstel ALV 

21-03-2020 Wereldpoppenspeldag 

21-03-2020 oproep LKCA 

12-05-2020 poppenspel in corona-tijd 

14-05-2020 algemene nieuwsbrief 

19-05-2020 update poppenspel in corona-tijd 

03-06-2020 algemene nieuwsbrief 

13-06-2020 onderzoek LKCA (gevolgen corona voor de kunsten) 

01-07-2020 algemene nieuwsbrief 

05-07-2020 save the date Summer Seminar 

19-07-2020 algemene nieuwsbrief 

02-08-2020 algemene nieuwsbrief 

24-08-2020 algemene nieuwsbrief 

27-08-2020 brandbrief van redactie  

12-09-2020 algemene nieuwsbrief 

30-09-2020 algemene nieuwsbrief 

14-10-2020 uitnodiging (verplaatste) ALV 

20-10-2020 toezending vergaderstukken ALV 

27-10-2020 deelnamelink ALV 
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03-11-2020 algemene nieuwsbrief 

06-12-2020 algemene nieuwsbrief  

 

NVP-Cafés 

Omdat wij elkaar in 2020 niet meer 'live' konden ontmoeten, hebben wij het NVP-Café in het 

leven geroepen. In eerste instantie vonden die via Skype plaats, maar tegen het eind van het 

jaar zijn we overgestapt op Zoom. Er hebben vier NVP-Cafés plaatsgevonden in 2020 (op 01-

05-2020, 15-05-2020, 26-07-2020 en 09-10-2020). Inhoudelijke informatie daarover vind je 

in het verslag van de secretaris (agendapunt 4).  

 

Website 

De website draait en wordt actueel gehouden. We willen nog meer mooie foto's van poppen 

(niet van mensen) op de website. Hebben jullie die? Dan graag toesturen aan 

penningmeester@nvp-unima.nl.  

 

Facebook 

Het aantal volgers van onze openbare Facebookpagina groeit gestaag. Eind 2020 hadden we 

zo'n 850 'likes' en 930 volgers. Dat is een gokje, want ik heb niet gekeken wat de exacte 

stand was. Als de stijgende lijn wordt gevolgd, zitten we binnenkort in de getallen met drie 

cijfers! 

 

De evenementen (o.a. NVP-Cafés, seminars en workshops) worden ook daarop 

aangekondigd en dat levert aanmeldingen op. 

 

Instagram 

We hebben een Instagram pagina (nvp_unima), maar daar werd in 2020 nog niet veel 

gebruik van gemaakt. Vanaf 2021 gaat Charlotte de Lange als een speer en zien we daar de  

aantallen volgers ook stijgen. 

 

Twitter 

Poppenspel en figurentheater is beeldend. Een meer op tekst gerichte site als Twitter, voegt 

voor ons niet zo veel toe. 

 

LinkedIn 

We hebben een LinkedIn pagina gecreëerd, om de naam/pagina veilig te stellen. Het is nog 

onduidelijk of dit netwerkkanaal interessant is voor (de leden van) de vereniging.  

 

mailto:penningmeester@nvp-unima.nl
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YouTube 

Wij hebben in onderzoek of het hebben van een YouTube kanaal interessant is voor de 

vereniging. 

 

Wikipedia 

In 2020 hadden wij nog geen eigen Wikipedia pagina die de geschiedenis van de vereniging 

vertelt. Wij hebben dat wel in voorbereiding en kunnen dat hopelijk binnenkort realiseren. 

 

Theaterencyclopedie 

De vermeldingen/verwijzingen van/voor/naar onze vereniging moeten nog vormgegeven 

worden.  

 

 

- Cia-Maureen van der Steenhoven, maart 2021 - 
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Jaarverslag mediatheek 2020 

 

Het was natuurlijk het vreemdste jaar dat we als maatschappij en dus ook als vereniging 

hebben meegemaakt. In ons 65-jarig bestaan hebben we nog nooit een dergelijke periode 

meegemaakt. Voor de mediatheek is het ook een raar jaar geweest. Meestal kan er ter 

plekke in de tuinkamer ten huize van Dirk Baïs worden bijeengekomen, vergaderd en 

gewerkt aan de mediatheek van de NVP-UNIMA.   

 

Dit jaar was daar maar heel beperkt ruimte voor. De open dagen moesten worden beperkt 

tot slechts tweemaal toen er wat ruimte was binnen de COVID19 maatregelen. Gelukkig 

werd er door verschillende leden wel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om informatie 

te zoeken in de boeken en te lenen. Als altijd in de gastvrijheid van de beheerder en met een 

prima verzorgde lunchtafel was er ook altijd een bestuurslid aanwezig ter ondersteuning en 

voor het beantwoorden van vragen. Ook voor speladvies kon dan worden aangeklopt.  

 

De mediatheek is het afgelopen jaar gewoon verder aangevuld door een aantal aankopen 

maar vooral ook door belangrijke schenkingen. Zo heeft ons lid Jeanette Kuijpers haar 

poppenspelboeken aan de mediatheek geschonken en ontvingen we via Damiet van Dalsum 

verschillende ingebonden jaargangen van ons verenigingsblad en de vergaderstukken uit een 

roemruchte periode, jaren 80 van de vorige eeuw. We zijn heel blij met deze giften en 

hebben daardoor en daarvoor het aantal meters plank moeten uitbreiden. Onze hartelijkste 

dank. We hopen dat deze schenkingen andere leden die erover denken om hun 

verzamelingen af te stoten, inspireren om een schenking te doen aan de mediatheek van de 

NVP-UNIMA. Dat kunnen boeken zijn, maar ook DVD’s, fotoboeken en plakboeken. 

 

Ook natuurlijk weer onze verenigingsdank voor het beschikbaar stellen van de mooie en 

gezellige tuinkamer aan de Brouwersvaart in Haarlem door Dirk Baïs. Wij zijn hem elke keer 

weer zeer dankbaar voor de belangeloze medewerking.  

 

Het komende jaar zullen we hopelijk weer meer gelegenheid hebben elkaar tussen de 

boeken te ontmoeten. We zullen zodra daar weer mogelijkheden voor zijn open dagen 

organiseren en jullie weer uitnodigen. Hou vol, afstand en moed. 

 

- Alexander Bauwens, maart 2021 - 
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Rooster van aftreden 

 

 

plaats  2021 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter  Alexander   Alexander  

Secretaris  Anke   Anke   

Penningmeester  Cia   Cia   

Lid 1  Koos  Koos   

Lid 2  Charlotte Charlotte    

Lid 3  Ron     

Lid 4  Ellen  Ellen   

        
 

 

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 

Alexander Bauwens .............................Alexander Bauwens 

Cia-Maureen van der Steenhoven ......Cia-Maureen van der Steenhoven 

 

Tussentijds aftredend 

Ron Holst ............................................................................................................. Remco Raessen 
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Beleidsplan 2021-2025 

 

Inleiding 

 

Het was op zaterdag 28 februari 2015 dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering in het 

oude theatertje Merlijn aan het Hasselaerplein in Haarlem het beleidsplan 2015 – 2020 met 

elkaar bespraken en aannamen. Veel van de in het beleidsplan vastgelegde voornemens zijn 

geheel of minstens gedeeltelijk werkelijkheid geworden. Bij de diverse onderwerpen in dit 

nieuwe beleidsplan komen die zeker aan de orde, maar om er hier een aantal te noemen 

zoals:  

- de statuten van onze vereniging werden herzien en na goedkeuring door de leden kon 

de ANBI status worden aangevraagd en verkregen;  

- de Wim Meilinkprijs is nieuw leven in geblazen en is sindsdien al aan drie winnaars 

overhandigd. Daarnaast is een nieuwe prijs ingesteld voor nieuw talent: de Ruth van 

der Steenhovenprijs; 

- er zijn veel meer contactmomenten geweest met de leden op bv inspiratiedagen, 

workshops, winter en summer seminars. Ook zijn er regionale bijeenkomsten 

georganiseerd onder de noemer Pop-Ups in Noord-, West- en Zuid-Nederland; 

- De wereld van het poppenspel is het vakblad van het poppenspel en objecttheater in 

het Nederlandstalige gebied. Zowel inhoudelijk als in layout is het een mooie en 

moderne uitgave geworden;  

- daarnaast wordt het contact met leden onderhouden met een (minstens) 

maandelijkse nieuwsbrief in nieuwe stijl en opmaak; 

- de website is gemoderniseerd en geactualiseerd. Daarnaast is gebruik van de sociale 

media, met name Facebook intensiever geworden. Er is een openbare pagina en een 

speciale ledenpagina die beiden veel gebruikt worden. De activiteiten van de 

vereniging en individuele leden en niet-leden worden hier aangekondigd. Daarmee is 

een oude wens van velen in vervulling gegaan om adequaat te kunnen reageren op de 

actualiteit.  

 

Dit is een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren. We kunnen constateren dat de 

NVP-UNIMA een levendige vereniging is met actieve leden en een breed aanbod van 

activiteiten en voorzieningen.  
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Visie en organisatie 

 

Sleutelwoorden voor deze beleidsperiode zijn verbinding, diversiteit, zichtbaarheid en 

nieuwsgierigheid. 

 

De NVP-UNIMA wil een inclusieve organisatie zijn: een samenhangend geheel van mensen 

en ruimte geven aan diversiteit, zonder uitzondering met als gemene deler het 

enthousiasme voor de waarde en het belang van het poppen- en objecttheater.  

 

Er is behoefte aan een grote variatie van zienswijzen. Verschillende perspectieven, 

achtergronden en inzichten kunnen de kracht en mogelijkheden van de NVP-UNIMA 

vergroten waarbij de talenten en vermogens van de leden zo goed mogelijk tot hun recht 

komen. Want zo kunnen we binnen de vereniging een eenheid zijn van liefhebbers van het 

poppen- en objecttheater in alle verscheidenheid met een voortdurende, grenzeloze 

nieuwsgierigheid naar alle uitingen van alle verschillende makers en spelers binnen en 

buiten onze vereniging en ons land. 

 

Organisatiestructuur 

 

Het bestuur zoekt meer verbinding met de leden. Niet alleen tijdens bijeenkomsten, Pop-

Ups of andere momenten, maar ook in de uitvoering van zijn taken. We streven ernaar om 

te zoeken naar ondersteuning door leden in verschillende werkgroepen. Hierdoor wordt 

natuurlijk de werkdruk voor het bestuur verlaagd en vergroten we onze mogelijkheden voor 

activiteiten, kunnen we meer verbinding krijgen tussen bestuur en leden en dat deze op hun 

beurt meer invloed en inzicht krijgen in de organisatie van de NVP-UNIMA. Met de 

werkgroep mediatheek als voorbeeld kan gedacht worden aan werkgroepen die de 

mogelijkheden gaan onderzoeken voor ondersteuning van subsidieverzoeken en activiteiten 

voor verschillende doelgroepen zoals jonge professionals. 

 

Het jaar 2020 heeft ons allemaal in een vreemde en onwerkelijke situatie gebracht. Veel 

activiteiten zijn uitgesteld of zelfs afgelast. We gaan ervan uit dat er in de komende periode 

weer meer en meer mogelijkheden komen om activiteiten te organiseren. Toch hebben we 

in deze tijd ook wat geleerd en ontdekt. Het bestuur vergaderde de afgelopen jaren 

doorgaans bij een van de bestuursleden. Dat betekende veel reisbewegingen. Nu dat niet 

meer mogelijk was, werd vergaderen via een digitale verbinding de gewoonte. In de 

toekomst zullen we deze twee hoogstwaarschijnlijk gaan combineren. Dat komt de 

organisatie ten goede. Zo kun je regelmatiger vergaderen zonder te hoeven reizen.  



 

 
 

Algemene ledenvergadering 2021 - NVP-UNIMA 
online via ZOOM 

 
 

 32 

 

Dat geldt zeker ook voor de in deze periode ontstane ontmoetingen via internet met de 

leden, het NVP-Café. We willen deze vorm van communicatie graag behouden en verder 

uitbouwen.  

 

Missie en activiteiten 

 

Bij de activiteiten van de NVP-UNIMA ontmoeten we elkaar; is er de ruimte voor verbinding 

en ontwikkeling. De NVP-UNIMA organiseert al sinds haar oprichting verschillende 

bijeenkomsten door het jaar heen. Sinds 2020 is er een uitbreiding ontstaan in onze 

contactmogelijkheden doordat we veelvuldig online zijn gegaan. Al onze bijeenkomsten zijn 

zeker ook toegankelijk voor geïnteresseerden en niet-leden. Vanzelfsprekend proberen we 

eenieder te enthousiasmeren om ook lid te worden van de vereniging om zo te kunnen 

blijven groeien en ontwikkelen.  

 

In de komende vijf jaar is het voornemen als vereniging te onderzoeken of we specifieke 

activiteiten kunnen faciliteren om de diversiteit in onze vereniging te stimuleren. Met de 

online contact- en informatiemogelijkheden kunnen we immers makkelijker contact maken 

met allerlei poppenspelers, makers en mensen uit de vele vakgebieden.  

 

De insteek van een bijeenkomst heeft meerdere kanten: (i) het samenkomen om elkaar te 

ontmoeten, te inspireren en ideeën/gedachten uit te wisselen, maar samenkomsten kunnen 

ook dienen voor (ii) vakverdieping en professionalisering door middel van informatie, 

cursussen en workshops. 

 

Algemene ledenvergadering 

 

De ALV wordt ieder voorjaar georganiseerd. Tijdens deze dag ontmoeten leden elkaar. Het 

jaarverslag en de beleidsplannen worden besproken. Er is een gezamenlijke lunch met zo 

mogelijk een specifiek intermezzo. Het is van belang dat leden aanwezig zijn bij de ALV 

omdat op deze dag onder meer werkgroepen geformeerd worden. 

 

Activiteiten 

 

Seminars 

Het summer seminar bestaat uit een cursus van twee of drie dagen dat gegeven wordt door 

een professional uit het brede vakgebied.   
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Het winter seminar is een ééndaagse sessie waarin een thema centraal staat en staat onder 

leiding van een professional.  

 

Deze seminars zijn bedoeld voor zowel leden als niet-leden .  

 

De inspiratiedag is een jaarlijkse dag in het najaar waar een uitgebreid en divers programma 

wordt samengesteld vanuit een specifieke invalshoek.  

 

Regionale ontmoetingsbijeenkomsten 

Er leeft bij onze leden de behoefte om elkaar te ontmoeten, om informatie, inspiratie en 

ervaringen te delen. Een mooi voorbeeld vormt hier het zelfstandige POPU (Provinciaal 

Overleg Poppenspelers Utrecht) waar de deelnemers maandelijks bijeenkomen om een 

voorstelling te bekijken of de gelegenheid hebben om elkaar te ondersteunen bij vragen en 

problemen. Het POPU had in 2020 haar 35-jarig lustrum.  

 

Vanuit de NVP-UNIMA zijn er inmiddels sinds 2019 voor de Pop-Ups drie regio's gecreëerd: 

Noord, Zuid en West. Minimaal 1x per kwartaal komen leden (en niet- leden) bijeen op een 

locatie om kennis en ervaring te delen. Het doel is de regio's zelfstandig te laten 

functioneren.  

 

De NVP-UNIMA blijft Pop-Ups ondersteunen en hun activiteiten onder de aandacht brengen. 

In het jaar 2020 hebben de Pop-Ups online plaats gevonden. Deze contactmogelijkheid 

willen we naast de fysieke contacten wellicht blijvend inzetten doordat het makkelijk is om 

samen te komen.  

 

NVP-Café 

In 2020 is het online NVP-Café ontstaan vanuit de wens om elkaar toch te kunnen 

ontmoeten en podium te bieden aan mensen uit ons zeer brede vakgebied. Het NVP-Café 

bestaat uit een interview gedeelte met een gast en de mogelijkheid daarna voor vragen van 

publiek in groepjes of plenair. Deze opzet is flexibel. De reeds georganiseerde NVP-Café’s zijn 

positief ontvangen. Dat mensen uit het hele land alsook mensen uit andere vakgebieden 

kunnen deelnemen omdat het online is, maakt het extra interessant en nuttig. 
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NVP-UNIMA Meeting Point bij festivals   

Tijdens landelijke poppentheater-/figurentheaterfestivals willen we graag een NVP-UNIMA 

Meeting Point organiseren. Daarbij wordt vooraf gecommuniceerd waar en wanneer leden 

en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.  

 

We hopen tevens per festival een arrangement (voorstelling en beschouwing) te kunnen 

realiseren. Voor deze activiteiten worden werkgroepen opgericht. 

 

De NVP-UNIMA wil graag op belangrijke festivals en bijeenkomsten vertegenwoordigd zijn 

om de vereniging onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Bij alle genoemde 

activiteiten en bijeenkomsten zullen geïnteresseerden geïnformeerd worden over de 

mogelijkheden van een lidmaatschap van de NVP-UNIMA.  

 

Prijzen en 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. 

 

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. 

 

De Ruth van der Steenhovenprijs is de aanmoedigingsprijs voor beginnende (jonge) poppen- 

en objecttheatermakers (v/m) en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag (€ 500,00) 

voor trainingen om zich verder te bekwamen. De prijs is vernoemd naar Ruth van der 

Steenhoven, die decennialang de motor van de NVP(-UNIMA) was, waarbij hij vooral 

jonge/beginnende spelers op allerlei manieren stimuleerde het vak te leren. De leden van de 

NVP-UNIMA kunnen een theater of een speler voordragen.  

Het is de wens van het bestuur om de uitreiking van deze beide prijzen plaats te laten vinden 

tijdens een festival.  

 

De erespeld wordt sinds 2009 uitgereikt wordt aan mensen die een belangrijke functie 

hebben (gehad) voor het Nederlandse poppenspel in het algemeen of voor de NVP-UNIMA 

in het bijzonder. Leden kunnen iemand voordragen, waarna het bestuur daarover besluit en 

de erespeld uitreikt tijdens de algemene ledenvergadering of een bijzondere gelegenheid. 

 



 

 
 

Algemene ledenvergadering 2021 - NVP-UNIMA 
online via ZOOM 

 
 

 35 

Opleiding  

 

Vanaf haar oprichting heeft de NVP-UNIMA veel aandacht gegeven aan scholing en 

opleiding/educatie. Vanaf 2008 tot en met 2012 werd door de vereniging een basis- en 

vervolgopleiding gerealiseerd voor beginnende poppenspelers. Vanaf 2017 verzorgt het 

Haags Theaterhuis (onder auspiciën van de NVP-UNIMA) deze opleidingen. 

 

Hoewel het verkrijgen van subsidie voor opleidingen erg moeilijk is, wil de NVP-UNIMA 

blijven onderzoeken hoe en of een opleiding tot de mogelijkheden behoort. Een wens waar 

nog aan gewerkt kan worden is het opleidingsaanbod voor het onderwijs verder te 

ontwikkelen. Sinds 2020 probeert de NVP-UNIMA diverse relevante externe opleidingen en 

cursussen onder de aandacht te brengen via sociale media. 

 

UNIMA en internationale samenwerking 

 

De NVP is in 1982 onderdeel geworden van de wereldorganisatie voor poppenspel de Union 

Internationale de la Marionnette, kortweg UNIMA. Deze internationale organisatie bestaat 

al sinds 1929 en is aangesloten bij de Unesco. Daarvoor waren al individuele leden lid van de 

UNIMA en werd Nederland door hen vertegenwoordigd. Toen de vereniging in 1982 UNIMA 

centrum werd, werden alle leden automatisch lid van deze organisatie. Door haar grote 

aantal aangesloten leden mag de NVP-UNIMA het maximum aantal van vier councillors 

voordragen voor de congressen van de UNIMA. 

 

Door deze vertegenwoordiging is in de afgelopen decennia een steeds beter contact 

opgebouwd met de UNIMA en de internationale poppenspelwereld. De Nederlandse UNIMA 

councillors zijn actief in verschillende commissies van de wereldorganisatie.  

 

Door de inzet van de UNIMA councillors is een duidelijker relatie ontstaan met de 

wereldorganisatie. Door de toegenomen communicatiemogelijkheden zoals de nieuwsbrief 

en de sociale media kunnen de leden regelmatig en sneller op de hoogte worden gebracht 

van de activiteiten van de UNIMA zoals bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor 

21 maart als Wereldpoppenspeldag. Hierdoor is een veel duidelijker beeld ontstaan van de 

organisatie en de door hen ontplooide activiteiten. Ook kunnen leden door de verbeterde 

informatiekanalen bij de UNIMA, daar gemakkelijker een weg vinden. We noemen graag de 

informatie over alle UNIMA centra, opleidingen, festivals en de geroemde encyclopedie die 

tegenwoordig digitaal te raadplegen is.  
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De NVP-UNIMA heeft de relatie met de meest naaste buren, België en Duitsland, altijd van 

grote waarde gevonden. Zo is er regelmatig informeel contact met poppenspelers en 

organisaties in deze landen.  

 

De NVP-UNIMA heeft 19 leden in België en via een van de Belgische leden kan De wereld van 

het poppenspel daar eenvoudiger worden verspreid. De NVP-UNIMA zou graag nog meer 

Vlaamse poppenspelers en -theaters werven voor een lidmaatschap of abonnement op ons 

vakblad. In de komende periode willen we onderzoeken of de samenwerking kan worden 

versterkt en de NVP-UNIMA te presenteren als de vereniging voor het hele Nederlandse 

taalgebied.  

 

Ook de contacten in Duitsland zijn verder versterkt de afgelopen periode. Niet alleen de al 

bestaande contacten met de poppenspel organisaties in de naastgelegen Bondslanden als de 

RAG Koeln-Aachen en LAG Rheinland Pfalz, maar ook meer contacten met UNIMA 

Deutschland, het Verband Deutscher Puppentheater (VDP) en Deutsches Forum fuer 

Figurentheater und Puppenspielkunst (DFP-FIDENA) in Bochum en verschillende poppenspel 

opleidingen. We hopen in de komende periode verder contact te onderhouden met deze 

organisaties en uitwisseling van ervaringen en eventuele samenwerking te ontwikkelen, 

bijvoorbeeld door deelname aan de door UNIMA Deutschland en de VDP jaarlijks 

georganiseerde seminars in Nordheim. 

 

De NVP-UNIMA wil haar leden blijven enthousiasmeren voor deze internationale organisatie 

en doet dat (onder andere) door het belichten van de diverse activiteiten van de UNIMA in 

de nieuwsbrief en via de sociale media kanalen.  

 

De wereld van het poppenspel en publicaties 

 

De NVP-UNIMA geeft sinds haar oprichting in 1955 een blad uit. Het begon met een echt 

verenigingsblad Wij Poppenspelers beter bekend onder de afgekorte naam WP. Een eerste 

stap in de richting van een algemeen vakblad werd begin jaren 80 gezet met financiële 

ondersteuning van de overheid onder de naam Poppenpodium. Maar met het wegvallen van 

die ondersteuning viel ook de uitgave terug tot een verenigingsblad.  

 

Toch bleef de wens om een goed vakblad uit te geven. In de eerste decennia van deze eeuw 

is het uiteindelijk gelukt om een vakblad te publiceren voor het poppen-en objecttheater in 

het Nederlandstalige gebied: De wereld van het poppenspel (onder ons nog steeds kortweg 

WP). Dat was mogelijk omdat we voor de verspreiding van het verenigingsnieuws en de 
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'persoonlijke' berichten van leden gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden 

zoals de nieuwsbrief en sociale media.  

 

We kunnen constateren dat de inhoudelijke en uiterlijke kwaliteit van het vakblad nog 

steeds verbetert en dat de verschillende onbezoldigde redacties een geweldige prestatie 

leveren. We willen graag benadrukken dat de redactie inhoudelijk volledig onafhankelijk van 

het bestuur moet en kan functioneren. De keuze van de laatste jaren voor het inzetten op 

themanummers en de aandacht voor de diversiteit in de wereld van poppen- en 

objecttheater is een uitgangspunt dat zeer wordt gewaardeerd. We willen graag het blad 

voor de toekomst blijven behouden en doorgaan op de gevonden kwalitatieve weg.  

 

Graag zouden we de oplage van De wereld voor het poppenspel willen vergroten door het 

vinden van meer leden en/of abonnees. We willen graag inzetten op het vinden van meer 

afzetmogelijkheden in binnen- en buitenland. Zeker ook gezien de aanzienlijke kosten die 

het maken van ons blad met zich meebrengt. Ook daar zullen we de komende periode 

kritisch naar moeten blijven kijken.  

 

De NVP-UNIMA heeft het voornemen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een boek 

te laten verschijnen met een algemeen overzicht van 'alle' actieve poppenspelers, theaters 

in de lage landen. Dit zou een mooi tijdsbeeld geven van het eerste kwart van deze eeuw.  

 

Informatieverstrekking 

 

De NVP-UNIMA stelt zich onder meer als doel informatie te ontsluiten over poppenspel, 

poppen- en objecttheater en alles wat er raakvlakken mee heeft, van en voor leden en niet 

leden. 

 

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen: 

1. Erfgoed en geschiedenis 

2. Actualiteit 

3. Artikelen De wereld van het poppenspel en publicaties 

4. UNIMA-internationaal 

5. Spelers in voornamelijk het Nederlandstalige veld zoals: 

a. gezelschappen / éénpitters 

b. makers 

c. spelers 

d. programmeurs 
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e. speelplekken / broedplaatsen 

f. adviseurs inhoudelijk (regisseurs, dramaturgen etc) 

g. adviseurs zakelijk  

6. Aanbod cursussen en opleidingen 

7. Festivals wel of niet gespecialiseerd in poppen- en objecttheater  

8. Data en locaties voorstellingen en premières 

 

Het verstrekken van informatie vindt plaats op de volgende manieren: 

 

Allereerst door het veelvuldig verwijzen naar kanalen buiten de NVP-UNIMA zoals websites 

van andere organisaties en online (inter)nationale platforms, waarop informatie gevonden 

kan worden over bovenstaande onderwerpen. 

 

Ten tweede door het bieden van platforms waarop men mededelingen, als aankondigingen 

van voorstellingen, vragen, tips en aanbiedingen, kan plaatsen zoals in de nieuwsbrief en op 

de Facebookpagina’s (waarover verder meer); 

 

Ten derde door het direct geven van inlichtingen. 

 

Door middel van de eerste twee genoemde manieren van informatie uitwisseling verkrijgt de 

NVP-UNIMA tegelijkertijd inzicht in de activiteiten van leden als van niet-leden.  

Daarnaast wordt zoveel mogelijk contact gezocht; ook met organisaties uit circuits die 

raakvlakken of overlappingen bevatten zoals het onderwijs, (straat)theater, dans, muziek, 

kunst etc. 

 

Media en platforms 

 

Website 

De NVP-UNIMA website (www.nvp-unima.nl) is geheel vernieuwd. Het technisch beheer en 

de contentmanagement is in handen van het bestuur. Deze website bevat content als: 

a. algemene informatie over de NVP-UNIMA 

b. door de NVP-UNIMA georganiseerde evenementen, tevens in een kalender 

c. onderscheidingen 

d. voorzieningen van de NVP-UNIMA zoals de mediatheek en de nieuwsbrief,  

e. mogelijkheden tot contact  

f. links naar festivals in Nederlandstalig grondgebied en naar het overzichtspagina met 

alle internationale festivals van de UNIMA. 

http://www.nvp-unima.nl/
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g. een login voor leden waarachter aangeboden wordt: 

i. notulen van de bestuursvergaderingen  

ii. eerdere edities van De wereld van het poppenspel  

iii. catalogus mediatheek . 

 

Nieuwsbrief 

De NVP-UNIMA nieuwsbrief is geprofessionaliseerd door middel van dedicated software. De 

nieuwsbrief wordt ten minste maandelijks verspreid via de e-mailadressen van alle leden van 

de vereniging. De opmaak en invulling van de nieuwsbrief wordt gedaan door leden van het 

bestuur en content kan worden aangeleverd door leden en niet leden.   

 

Social media 

De NVP-UNIMA maakt gebruik van verscheidene kanalen op sociale media. De inhoud wordt 

mede bepaald door de mogelijkheden en doelgroep van het betreffende medium. Beheer 

gebeurt door leden van bestuur en content kan afkomstig zijn van leden en niet leden. 

 

Facebook: er is een openbare pagina en een besloten leden-pagina. Op de openbare pagina 

kunnen leden en niet-leden openbare berichten plaatsen zoals aankondigingen van 

voorstellingen en workshops. Men wordt uitgenodigd NVP-activiteiten te delen onder FB-

vrienden. In de besloten groep kunnen leden aan elkaar vragen stellen en om advies vragen. 

Instagram: op Instagram worden mensen en gezelschappen gevolgd die op Nederlandstalig 

grondgebied poppenspel en poppentheater uitoefenen om regelmatig een gevarieerd 

aanbod van posts te tonen in een ‘verhaal’. Daarnaast zullen er onder meer foto’s van NVP-

UNIMA evenementen worden gepost. 

Twitter en LinkedIn: NVP-UNIMA heeft accounts op Twitter en LinkedIn maar gebruikt deze 

niet actief. Bezien kan worden of deze verwijderd of juist benut kunnen worden. 

Wikipedia: in 2020 hadden wij nog geen eigen Wikipedia pagina die de geschiedenis van de 

vereniging vertelt. Wij hebben dat wel in voorbereiding en kunnen dat hopelijk binnenkort 

realiseren. 

YouTube/Vimeo: daar gezelschappen over de hele wereld trailers en registraties online 

aanbieden, is het zeer de moeite waard om te onderzoeken of NVP-UNIMA op YouTube 

en/of Vimeo en/of Wikipedia kanalen kan beginnen waarin een grote variëteit van video's 

gevonden kunnen worden.  

Theaterencyclopedie: de vermeldingen van/voor/over de vereniging op deze site moeten in 

de komende periode vorm worden gegeven.  
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Voor de werkzaamheden voor Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo en Wikipedia kunnen 

wellicht werkgroepen opgericht worden.  

 

Mediatheek 

De NVP-UNIMA heeft een groot aantal boeken verzameld in een bibliotheek die gevestigd is 

aan de Brouwersvaart in Haarlem. Door één van haar leden wordt deze ruimte gratis ter 

beschikking gesteld. De verzameling omvat een 1.900 boeken, 245 ingebonden jaargangen 

van het NVP-UNIMA-blad en vele buitenlandse bladen en het fotoarchief van de vereniging. 

Daarnaast zijn er in de loop der jaren vele DVD’s met informatie over en registratie van 

voorstellingen van vele poppentheaters verzameld. Ook poppenspel gerelateerde 

commerciële DVD’s zijn in deze collectie opgenomen.  

 

Tegenwoordig is er in de mediatheek een computer en audiovisuele apparatuur aanwezig en 

wordt 4 maal per jaar een open dag georganiseerd. Voor het onderhoud en zorg voor de 

mediatheek is een door het bestuur ingestelde werkgroep verantwoordelijk. 

 

In de voorliggende periode willen we graag de mediatheek onder de aandacht blijven 

brengen van de leden en niet-leden als belangrijke bron van informatie en contactplek. 

Daarom zullen de open dagen verder worden ontwikkeld en wordt er gekeken naar een 

verdere ontsluiting van de gegevens van de mediatheek.  

 

Ook willen we graag de door de NVP-UNIMA uitgegeven publicaties digitaal beschikbaar 

maken via de website. De eerste twee staan daar al op en in de komende periode zullen de 

meeste van deze boekjes worden gedigitaliseerd en gepubliceerd. 

 

Hoewel het bestuur erg te spreken is over de huidige locatie van de mediatheek, is men zich 

terdege ervan bewust dat er op termijn naar een andere locatie gezocht zal moeten worden. 

Dat is een lastige zoektocht, maar wel één die het bestuur constant in het achterhoofd 

heeft. Huisvesting van de mediatheek is voorlopig goed geregeld.  

 

Daarnaast wordt door de werkgroep geprobeerd de bibliotheek zoveel mogelijk bij te 

houden. Op de begroting is jaarlijks een reservering opgenomen.  

 

Een belangrijk voornemen is ook het digitaal beschikbaar maken van het vakblad vanaf 1955. 

 

Namens het bestuur 

Alexander Bauwens, Charlotte de Lange, Ellen Scholten 
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Aanwezig Alexander Bauwens (voorzitter), Anke van Vliet-Zwiers (secretaris, notulen), Cia-

Maureen van der Steenhoven (penningmeester), Ellen Scholten, Frouke Diana van Zomeren,  

Koos Wieman, Ron Holst, Frans Hakkemars en Joanne van Ousoren , Anne Donkers, Otto van der 

Mieden, Marco Kalkman, Ewout de Ruiter. 

 

Afwezig met bericht: Anja Oosterbeek, Coby Beck, Hans Schoen, Ina Geisler, Liesbeth Duijf, 

Marcel Oudenbroek, Stephanie Hermes, Charlotte de Lange.  
 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze bijzondere Algemene Leden vergadering. 

Deze vergadering wilden we 28 maart houden, maar moest worden uitgesteld 

vanwege de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. We hadden 

de hoop, dat we de ALV op een later moment live zouden kunnen doen, maar we 

hebben uiteindelijk besloten tot een bijeenkomst via Skype op 28 oktober. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Notulen ALV 16 maart 2019  

De notulen worden ongewijzigd goed gekeurd en vastgesteld. Ze zullen gepubliceerd 

worden op de website.  

 

4. Financiën 

 

• Jaarverslag financiën 2019, Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester) 

Met het stijgen van alle kosten, zijn we genoodzaakt de contributie met € 3,00 te 

verhogen. Plan is om dit pas met ingang van 2022 te gaan doen, omdat de vereniging 

in 2020 niet veel geld heeft uitgegeven. Ook is nog niet duidelijk of contributie-

verhoging van internationale UNIMA in 2021 wordt aangenomen en hoe hoog deze 

verhoging zal zijn. Dit voorstel zal dus tijdens de ALV van 2021 worden voorgelegd.  

We willen daarnaast een partnerlidmaatschap introduceren voor partners van leden 

voor een bedrag van € 25,00 per jaar. Dit geeft stemrecht en kortingen, maar geen 

tijdschrift, of cadeaubon. Partnerlidmaatschap wordt alleen mogelijk bij een reeds 

volledig betalend lid. Hierover wordt op een later moment in de vergadering, met een 

kleine aanpassing, een positief besluit over genomen. 
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• Begroting 2020 

De begroting 2020 wordt goedgekeurd.  

 

• Verslag kascommissie  

De kascommissie (Ewout de Ruiter en Joanne van Oussoren) is via Zoom bijeen 

gekomen. Er misten enkele bonnetjes uit 2019, hier zal voortaan beter op gelet 

worden; geen bonnetje, geen vergoeding. De kascommissie is verder akkoord gegaan 

met het financieel jaarverslag en adviseert de ledenvergadering de jaarrekening goed 

te keuren en het bestuur te dechargeren. De Voorzitter vraagt de ledenvergadering de 

jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. Aldus wordt 

besloten.  

      

5. Jaarverslagen 

• Jaarverslag vereniging door Anke van Vliet (secretaris) 

Verslag wordt toegelicht. 2019 Was een jaar vol ontmoetingen, bijscholingen en 

excursies.  

 

• Jaarverslag De wereld van het poppenspel door Peter Vermaat (hoofdredacteur)  

In 2019 zijn 4 edities uitgegeven met verschillende thema’s. Het zijn mooie uitgaves 
geworden. De nieuwe taak van hoofdredacteur is Peter goed bevallen en alle 
aanwezigen zijn ook bij met het werk van Peter.  
Otto van der Mieden geeft aan dat bij gastschrijver Baukje Schepping niet vermeld 
stond, dat haar artikel over poppenspel voor blinden en slechtzienden de 
tentoonstelling betrof van het Poppenspe(e)lmuseum. Bij deze is dat in deze notulen 
alsnog vermeld.  
 

• Jaarverslag Pop-up (Regiobijeenkomsten) door Frouke Diana van Zomeren 

Het totaal aantal bijeenkomsten van Pop-ups (regio’s Noord, West, Zuid) en de POPU 

(die ongeveer de regio Midden Nederland vertegenwoordigt) was in 2019 in totaal 

20. Deze bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd door de deelnemers en het 

bestuur. In 2020 is een groeiende belangstelling voor de bijeenkomsten. Elke 

bijeenkomst kent vaste onderdelen: voorstellen van leden, manipulatie, onderlinge 

uitwisselingen. Ook ontstaan er op sommige plekken samenwerkingsverbanden. Het 

is de hoop en verwachting dat de Pop-ups uiteindelijk op eigen kracht verder kunnen 

gaan, onder de paraplu van de NVP-UNIMA. Vooralsnog nog zijn we heel blij met de 

ondersteuning door Frouke Diana.  

 

• Jaarverslag digitale media door Ron Holst (bestuurslid) 

Ron heeft de digitale media een aantal jaren verzorgd en heeft alle taken (vanwege 
gezondheidsproblemen) in 2019-2020 overgedragen aan Cia-Maureen van der 
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Steenhoven. Ron wordt hartelijk bedankt voor alle jaren dat hij de website, 
facebookpagina en nieuwsbrieven heeft verzorgd.  
Cia geeft aan dat er omwille van de wet op de privacy geen namen geplaatst worden 
van poppentheaters op de website van de NVP-UNIMA. Leden kunnen hun vragen op 
de besloten ledenpagina van Facebook plaatsen. Marco geeft aan dat het vermelden 
van namen wel kan op het besloten gedeelte van de ledenpagina van de website.  
We gaan uitzoeken of het toch mogelijk is om namen te vermelden en een kennis-
centrum kunnen ontwikkelen op het besloten gedeelte van de website.  
Verder doet Cia een kleine oproep aan alle NVP leden hun eigen netwerk uit te 
nodigen de algemene Facebook-pagina van NVP-UNIMA te volgen.  
Ron oppert om het Twitteraccount te gebruiken. Misschien is Instagram interessanter 
voor onze doelgroep of een eigen YouTube kanaal. Dit wordt onderzocht in samen-
werking met Ewout.  
 

• Jaarverslag mediatheek door Alexander Bauwens (werkgroep mediatheek) 

De mediatheek is geopend op de open dagen (4 zondagen per jaar) en op afspraak met 

Dirk Baïs. De mediatheek is groeiende door schenkingen van leden (vergaderstukken 

uit het verleden, nieuwe boeken en dvd’s). 

De laatste open dag telde 6 bezoekers. Aanwezige bestuursleden geven gratis advies 

t.b.v. de boeken of spel. Er was een vraag vanuit een POP-uP of de open dag ook op 

een andere dag georganiseerd kan worden. Deze vraag wordt meegenomen in de 

nieuwe planning, maar in principe is de mediatheek altijd geopend op afspraak (op 

welke dag van de week dan ook). Ewout heeft nog een doos met geschonken boeken 

voor de mediatheek. Deze boeken komen in 2021 naar de mediatheek (via Alexander).  

 

• Jaarverslag UNIMA councillors door Frans Hakkemars (UNIMA councillor) 

           Martine van Ditzhuyzen, Anne Donkers, Joanne van Oussoren en Frans Hakkemars zijn 

momenteel councillors. In 2019 bestond de UNIMA 90 jaar, dit is gevierd in o.a. Praag. 

Op de website van de UNIMA staat veel informatie. Zo is daar ook de 

wereldencyclopedie er te vinden: wepa.unima.org  

          De UNIMA site heeft ook een memberspace, Frans zoekt mogelijkheden hiervan uit.  

Mochten leden hier vragen over de website hebben, kan Frans Hakkemars benaderd 

worden. Als nota bene wordt vermeld dat je je eigen activiteiten kunt vermelden op 

Theaterencyclopedie.nl.   

 

6. Bestuur 

• (Her)verkiezing bestuursleden (volgens rooster).  

Aftredend volgens rooster zijn Anke van Vliet, Koos Wieman en Stephanie Hermes. 

Stephanie heeft al in 2019 aangegeven te willen stoppen. Anke en Koos worden bij 

acclamatie herkozen. Frouke Diana van Zomeren treedt tijdens de ledenvergadering 

officieel af. Zij wordt hartelijk bedankt voor alle jaren van inzet en heeft hiervoor dit 
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jaar de erespeld ontvangen. Als kandidaten zijn door het bestuur voorgesteld en 

worden bij acclamatie gekozen: Ellen Scholten en Charlotte de Lange.  We zijn blij met 

deze nieuwe enthousiaste bestuursleden.  

 

7. UNIMA: update 

           In april 2020 zou er een congres zijn op Bali, waar Damiet van Dalsum zou worden 

voorgedragen als erelid. Dit congres is vanwege COVID-19 afgelast en staat nu gepland 

op 20-26 april 2021.  In 2020 zijn er heel veel online activiteiten geweest (deze zijn via 

Facebook aangekondigd) en deze heeft ook tot leuke internationale ontmoetingen 

geleid. 

 

8. Plannen / activiteiten 2020 

•    De meeste activiteiten in 2020 konden niet doorgaan.  

• Het partnerlidmaatschap van € 25,00 per kalenderjaar geeft stemrecht en 

kortingen, maar zonder tijdschrift, of cadeaubon. Dit is alleen mogelijk bij reeds 

volledig betalend lid. Tijdens de ALV wordt besloten dat ook het UNIMA 

lidmaatschap hieraan toe gevoegd wordt. Dit voorstel wordt aangenomen en 

gaat met ingang van januari 2021 in.  

• Pop-up bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Over het vervolg van live 

bijeenkomsten wordt nog nagedacht, i.v.m. met het terugdringen van het 

stijgende aantal Coronabesmettingen.  

• Het arrangement Pop Arts Festival, kon niet doorgaan. Hopelijk zal dit in 2021 

wel kunnen plaats vinden. 

•     Het summerseminar 2020 is wel doorgegaan. Het werd georganiseerd door                                      

Kooman’s Poppentheater in Den Haag, met als thema handpoppenspel. Dit        

summer seminar was een succes. 

• Tentoonstelling 'Blik op Poppenspel' en lezing tijdens Puppet International 

konden helaas niet doorgaan en zijn verschoven naar oktober 2021. Er is al 

contact geweest met Elly Bakker om dan de feestelijkheden rondom het dan 66 

jarig bestaan van de vereniging te vieren.  

• De inspiratiedag wordt verschoven naar 2021.  

• Het uitje naar een theater in Nederland, wordt verschoven naar 2021.  

• Het meerjaren beleidsplan wordt tijdens de volgende ALV besproken. 

Terugkijkend op de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. Aandachtspunten 

zullen zijn de adviezen vanuit de werkgroep diversiteit en jonge poppenspelers.  

• We hadden gehoopt het jaar af te kunnen sluiten met een offline bijeenkomst. 

Dit lijkt niet te kunnen lukken. Mocht dit wel zo zijn, dan hoort iedereen dit zo 

snel mogelijk.  
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9. Rondvraag   

- Frouke Diana geeft aan colofon van de WP bijgewerkt kan worden met de nieuwe 

bestuursleden. 

- Zoom of Teams heeft de voorkeur boven Skype.  

- Frans en Joanne zijn in Europees verband bezig met poppentheater. Dit loopt niet via 
UNIMA maar via Erasmus+. Theatergroepen uit Tsjechië, Hongarije, Griekenland, 
Polen, Groot Brittannië en Droomtheater uit Nederlands ontwikkelen gezamenlijk 
poppentheater-didactische tool. Als de aanvraag wordt toegewezen (uitslag rond 
eind Januari 2021) gaan alle landen ook contact leggen met de diverse nationale 
UNIMA-centra.  In maart 2022 staat een internationale expert meeting in Rotterdam 
NL met gepland met als thema het ontwikkelen van educatieve tools in 
poppentheater. 
 

10. Sluiting  

Alexander bedankt alle aanwezigen en spreekt de hoop uit dat we elkaar in 2021 weer 

in levende lijve mogen ontmoeten. 

 
 
 


