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Voorwoord 

Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van het jaar 2018 van Stichting Jeugdcircus Saranti. Een 

stichting die verschillende circusactiviteiten verzorgt. Hoofdzakelijk geeft Saranti circus aan de 

artiesten die lid zijn, daarmee maakt Saranti elk anderhalf jaar een dik anderhalf uur durende show. 

Maar naast dit hoofddoel biedt Saranti nog veel meer activiteiten zoals: workshops in 

circustechnieken, schminken, ballonnen vouwen, kinderfeestjes, vuurspuwen, steltlopers, 

circuspieten en projecten met verschillende samenwerkingspartners. In 2017 zijn er veel nieuwe 

samenwerkingen tot stand gekomen, deze zijn in 2018 voortgezet. Hieronder vindt u een jaarverslag 

waarin de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen zijn opgenomen. 
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Januari begint rustig bij Saranti. De trainingen vangen weer aan na de kerstvakantie. Het jaar 2018 

wordt een druk jaar. Leeuwarden is namelijk dit jaar Culturele hoofdstad, vertelt voorzitter Nanouk 

van der Wal in zijn speech op 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie.  

In februari komen circusmensen samen in de residentie van Saranti. Deze Noordelijke circuskring 

wordt drukbezocht. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor het project Adje Meesterklas.  

In maart wordt er namelijk in de residentie 

getraind door kinderen voor een show met 

kinderen uit Leeuwarden. Deze show komt 25 

mei ten tonele. Project Adje is tevens een 

samenwerkingspartner van Saranti. Een ander 

mooi project dat Saranti steunt is het project 

IJstijd. Een stuk waarin meerdere 

schaatsdisciplines samen komen. Saranti treedt 

op samen met een circustrainer die ons wel 

bekend is: Marco Bonnisimo. Saranti brengt 

een eenwieleract en acrobatiekact. Maart is een 

drukke tijd want in het weekend van 31 maart 

en 1 april wordt in Ien en Mien, onze 

samenwerkingspartner hard gewerkt aan de show Oost West Thuis Best. De generale verloopt in dat 

weekend zonder problemen.  

In april wordt de aanpandige garagebox aangeschaft. De 

garderobe neemt ietwat teveel plek in, in de residentie, 

trainingsruimte, Saranti groeit letterlijk en figuurlijk uit zijn 

voegen. Op 7 april 2018 wordt de show Oost West Thuis 

Best voor het eerst aan publiek getoond in het MFC in 

Winsum (FR). Deze samenwerkingspartner heeft de primeur 

van de show en de show valt in de smaak. Meedoen aan de 

Rabobank Clubkascampagne en de Poiesz jeugdsponsoractie 

levert twee mooie cheques op voor Saranti in april. Deze 

bedragen kunnen mooi worden gebruikt om de puntjes op 

de i te zetten. Op 22 april is het dan eindelijk zover voor de 

gespannen artiesten van Saranti: de show Oost West Circus 

Best gaat in première in stadschouwburg de Harmonie. De 

show gaat over spreekwoorden en gezegdes, elke act laat 

een spreekwoord of gezegde tot zijn recht komen. Het speelt 

zich af in een dorpje waar uiteindelijk een groot feest wordt gegeven. Dit feestje is eigenlijk een 

afscheidsfeestje, artistiek leider Nanouk van der Wal gaat na deze show het stokje van artistiek leider 

doorgeven aan Aniek Vijver. Nanouk gaat zich bezighouden als productieleider van shows en 

circusprojecten en het voorzitterschap als bestuurslid van Saranti.  

  

https://www.friesland.nl/nl/ontdek/culturele-hoofdstad-2018
https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/adje-lambertsz
https://www.dorpshuisgoutum.nl/
http://www.mfcdehelling.nl/1/home.html
http://www.mfcdehelling.nl/1/home.html
https://harmonie.nl/


Inhoudelijk jaarverslag Saranti 2018 
 

 

 

Mei start traditioneel in de Prinsentuin waar Saranti de 

trekker is van het kinderfestival op het 

bevrijdingsfestival. Op 11, 12 en 13 mei gaan een aantal 

trainers van Saranti mee op circuskamp. Dit circuskamp 

wordt georganiseerd door collega circus Okidoki in 

Zeerijp. Een trainer van Saranti geeft hier 

circusdansworkshops. Er is in deze maand veel aanvraag 

voor circusworkshops bij BSO’s,  kinderopvang maar ook 

scholen. Saranti draait op vrijwilligers maar een aantal 

van deze vrijwilligers heeft doordeweeks ook tijd om 

workshops op te pakken. Ook is er vraag naar 

vuurspuwers, door een enkele opdracht, vliegen de 

opdrachten binnen. Saranti heeft meer dan alleen shows en workshops, entertainment is nu ook een 

item. Hierin kan Saranti de komende tijd alleen nog maar meer groeien. Op 25 mei wordt het project 

Adje afgesloten met een groot eindspektakel. Saranti is hierbij aanwezig met het optreden van de 

masterklas, schminken en workshops. Die dag erna moet alles weer klaar staan voor het Fries 

Straatfestival. Saranti staat hier ook steevast in de programmering. Een druk weekend want de 

zondag na het straatfestival is het ook nog mooie zondag in Leeuwarden. Ook hier vrolijkt Saranti 

het winkelend publiek op met optredens, en steltlopers.  

Voordat het zomervakantie is wordt het circusseizoen natuurlijk afgesloten met een BBQ voor alle 

artiesten, ouders, trainers en andere medewerkers. Na een zomerstop start Saranti met de 

optredens op het dorpsfeest van Eastermar: Easterbarren. Inmiddels niet meer weg te denken en 

elke jaar verwonderen de inwoners zich nog over de kunsten van Saranti. Op 2 september wordt het 

culturele seizoen, en dus ook het circusseizoen weer “officieel” afgetrapt, op het UIT festival van 

Leeuwarden. Hier presenteert Saranti zichzelf om (potentiele) klanten te laten zien wat we in huis 

hebben.  

 

  

https://www.bevrijdingsfestivalfryslan.nl/
https://fries-straatfestival.nl/
https://fries-straatfestival.nl/
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Op 15 september organiseert Saranti voor de tweede 

keer een Open dag. Deze wordt druk bezocht, circus is 

hot. Er zijn workshops, kinderen kunnen geschminkt 

worden, de ruimtes worden bekeken en er zijn 

verschillende demo’s. Op 22 september treedt Saranti op 

voor de bewoners van Greunshiem. Vooral de kleintjes 

hebben een vertederend effect op de ouderen. Op 23 

september is Saranti met Monkey Town Leeuwarden 

een samenwerking aangegaan. Eén keer per kwartaal zal 

Saranti een workshop geven aan de kinderen die op dat 

moment een dagje in Monkey Town Leeuwarden zijn. Monkey Town maakt PR voor Saranti en 

omgekeerd via facebook. Monkey Town heeft een groot bereik wat betreft de doelgroep van 

Saranti. Kinderen komen speciaal naar Monkey Town voor de workshops van Saranti. Rondom 

voorstellingen van Saranti zoals de matinee van een 

nieuwe show of het kerstspektakel wordt er via Monkey 

Town een facebookactie gekoppeld waarin vrijkaarten te 

winnen zijn. Zelfs in Groningen wordt Saranti gevraagd 

voor workshops. Op 29 oktober wordt er in Groningen 

workshops gegeven door Saranti. Dan op 30 september 

staat Saranti met vuurspuwers op Mooie Zondag in 

Leeuwarden. Er is steeds meer vraag naar vuurspuwers.  

 

Op 6 oktober wordt er een brainstormsessie 

gehouden wat betreft de jubileumshow in 

oktober 2019, het jaar waarin Saranti haar 

60-jarig bestaan viert. Hierin wordt het 

thema duidelijk en de attributen, aantal acts 

en technieken vastgesteld. Op 14 oktober 

treedt Saranti op in het Barontheater, 

Opende. Deze nieuwe klant was erg 

tevreden, er zijn daarom plannen om dit in 

2020 te herhalen. Saranti is inmiddels ook 

doordeweeks in te zetten wat betreft 

workshops. Met samenwerkingspartner BV-

Sport verzorgt Saranti de workshops bij het Mega Fries Sportfestijn. Ook op het Beweeg & 

Doefestival in Heerenveen georganiseerd door de Friesland zorgverzekeraar wordt Saranti 

gevraagd. Saranti verzorgt steltlopers, workshops, schminken en shows. Circus is bewegen, sporten 

en doen tegelijk.  

 

 

https://www.monkeytown.eu/leeuwarden
https://www.barontheater.nl/
https://www.barontheater.nl/
https://sportfryslan.nl/mega-fries-sportfestijn/
https://www.facebook.com/watch/?v=851699885220448
https://www.facebook.com/watch/?v=851699885220448
https://www.defriesland.nl/consumenten
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In november is het druk wat betreft CircusPieten. De Sintintocht in Leeuwarden doen we vrijwillig 

omdat het publiek de CircusPieten van Saranti op stelten en de grote fiets zo leuk vinden. Op 24 

november zijn de CircusPieten te gast bij de intocht in Twijzel. Daar is Saranti diegene die de intocht 

maakt met CircusPieten op hoge en lage eenwielers, op stelten en jonglerend. Daarna zijn er 

workshops en worden kinderen geschminkt in Sint en Pietstijl. Op 25 november wordt de 

Noordelijke circuskring gehouden in de residentie van Saranti. Dit is vast prik, twee keer per jaar.  

Op 1 december worden de CircusPieten opnieuw in de 

kleding en schmink gezet bij de Brasserie de Spiegelaar in 

Leeuwarden. Dit is een traditie. Brasserie de Spiegelaar is 

inmiddels ook een vertrouwde samenwerkingspartner. 

Op 14 december wordt er wat warmte gebracht bij de 

Kerstfair in Stiens door de vuurspuwers en 

vuurjongleurs van Saranti. Een druk weekend voor 

Saranti want op 15 en 16 december wordt Leeuwarden 

omgetoverd in de Charles Dickens stijl. Een nieuw 

evenement rond de kerstdagen en in een koude maand. 

Saranti loopt rond met fraai uitgedoste steltlopers in het 

thema. Ook wordt er vuurgespuwd op straat, dit trekt 

veel bekijks. De artiesten kunnen zich gelukkig 

naderhand opwarmen bij Brasserie Spiegelaar. Het jaar 

2018 wordt traditioneel afgesloten met Saranti’s 

Kerstpektakel. Het is de 7e keer dat Saranti dit 

organiseert. Saranti brengt samen met vijf 

collega(jeugd)circussen en de Kerstman een Kerstcircus op hoog niveau. Samen met jeugdcircus 

Caroly uit Goor, circus Santelli uit Groningen, jeugdcircus Bombari uit Assen, Kindercircus Okidoki uit 

Meppel en jeugdcircus Tubantino uit Oldenzaal wordt een show neergezet. Dit alles wordt gehouden 

in het Citytheater Schaaf, een vertrouwde samenwerkingspartner. Het leuke is dat er steeds meer 

circussen willen deelnemen aan dit spektakel, het spektakel wordt elk jaar succesvoller en is 

inmiddels vaste prik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasseriespiegelaar.nl/
https://zalenschaaf.nl/
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Conclusie 

Saranti heeft veel activiteiten ondernomen in het jaar 2018. Er zijn vele samenwerkingen verder 

opgepakt. Saranti werkt intensiever samen met collega jeugdcircussen, de communicatie is versterkt. 

De nieuwe show Oost West Circus Best is in 2018 in première gegaan in de stadsschouwburg de 

Harmonie. Saranti kan door meerdere workshopsleiders en steltlopers op te hebben geleid en 

aangetrokken ook doordeweeks workshops geven op scholen, BSO’s en kinderopvang. Hierdoor 

wordt Saranti nog meer geboekt voor workshops en steltlopers. Saranti kan terugkijken op een 

geslaagde première van de show Oost West Circus Best. Daarnaast is ook het Kerstspektakel echt een 

traditie geworden. De  sleutelwoorden in 2018 waren workshops, steltlopers en vuurspuwers, Saranti 

hoopt deze activiteiten in 2019 te kunnen uitbreiden. Het jaar 2018 was een  gigadruk circusjaar 

waarin cultureel gezien veel dingen van de grond kwamen, in 2019 hoopt Saranti deze mooie 

ontwikkelingen door te kunnen zetten. 
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Overzicht verwijzingen en links partners 

Saranti  jaarverslag 2018 
 

Samenwerkingspartners Dorpshuis Ien en Mien, Goutum  

Project Adje, Kunstkade Leeuwarden  

Culturele hoofdstad 2018, Leeuwarden  

MFC Winsum 

Stadschouwburg de Harmonie  

Mooie Zondag in Leeuwarden 

Monkey Town Leeuwarden 

BV-Sport, Leeuwarden 

Brasserie de Spiegelaar, Leeuwarden 

Citytheater Schaaf, Leeuwarden  

Kunstkade, Leeuwarden 

Collega’s  Marco Bonnisomo  

Jeugdcircus Bombari, Assen 

Kindercircus Okidoki, Meppel 

Jeugdcircus Tubantino, Oldenzaal 

Jeugdcircus Caroly, Goor  

Circus Santelli, Groningen 

 
Aanschaf Garagebox  
Overdragen artistieke leiding Nanouk van der Wal draagt artistieke leiding over aan 

Aniek Vijver 
Vaste klanten / terugkerende 
evenementen 

Bevrijdingsdag, trekker kinderfestival Leeuwarden 

Fries Straat Festival, Leeuwarden  

Mooie Zondag, Leeuwarden 
Eastermar, Easterbarren.  

CircusPieten Brasserie de Spiegelaar, Leeuwarden 
Nieuwe klant Barontheater, Opende  

Mega Fries Sportfestijn  

Beweeg & Doefestival, Friesland Zorgverzekeraar, 
Heerenveen 

Show Oost West Thuis Best  

Brainstorm voor jubileumshow oktober 2019 
 

Nieuwe technieken Circusdansworkshops 
Vuurspuwen en vuurjongleren 

  
Circuskring Noordelijke Circuskringdag in februari en november 
  
 

https://www.dorpshuisgoutum.nl/
https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/adje-lambertsz
https://www.friesland.nl/nl/ontdek/culturele-hoofdstad-2018
http://www.mfcdehelling.nl/1/home.html
https://harmonie.nl/
https://www.visitleeuwarden.com/nl/agenda
https://www.monkeytown.eu/leeuwarden
https://www.bvsport.nl/
https://brasseriespiegelaar.nl/
https://zalenschaaf.nl/
https://www.kunstkade.nl/
https://www.balkunstenaar.nl/
https://www.bombari.nl/
https://www.kindercircusokidoki.nl/
https://jeugdcircus-tubantino.nl/
https://www.jeugdcircuscaroly.nl/
https://www.jeugdcircus.nl/cms/
https://www.bevrijdingsfestivalfryslan.nl/
https://fries-straatfestival.nl/
http://easterbarren.nl/
https://brasseriespiegelaar.nl/
https://www.barontheater.nl/
https://sportfryslan.nl/mega-fries-sportfestijn/
https://www.facebook.com/watch/?v=851699885220448
https://www.defriesland.nl/consumenten
https://www.facebook.com/events/1754960888082736/


Begroting 2018

Uitgaven Begroot

400 Reis/verb.kosten artiesten 400,00€        

401 Reis/verb.kosten attributen 2.500,00€     

402 Programmakosten attributen 500,00€        

403 Programmakosten kleding 700,00€        

404 Programmakosten geluid/licht 200,00€        

408 Workshopartikelen 400,00€        

409 Inkoop PR artikelen 200,00€        

414 Onderhoud boedelbak/wagenpark 300,00€        

415 Residentie onderhoud 5.000,00€     

416 Residentie rente hypotheek 1.000,00€     

417 Residentie aflossing hypotheek 1.100,00€     

418 Residentie kantinekosten 1.400,00€     

419 Residentie erfpacht 500,00€        

420 Residentie extra aflossing hypotheek (optie) 2.000,00€     

440 Portikosten 175,00€        

441 Bankkosten 150,00€        

450 Residentie Gas/Water/Electra 2.100,00€     

451 Residentie belast./verzekering 300,00€        

452 OZB + Riool 750,00€        

453 Waterschaplasten 100,00€        

460 Kantoorkosten 200,00€        

461 Secretariaat/bestuurskosten 800,00€        

462 Representatiekosten 700,00€        

463 Abonnementen/contributie 100,00€        

464 Telefoon- en internetkosten 650,00€        

465 Automatiseringskosten 250,00€        

470 PR- en marketingkosten 1.000,00€     

474 Vrijwilligers vergoeding medewerkers 1.500,00€     

475 Vrijwilligers vergoeding trainers 4.500,00€     

476 Scholing/cursus trainers 600,00€        

477 Workshop trainers 2.000,00€     

490 Acties/Feestjes 1.400,00€     

491 Terhorne/Schiermonnikoog 1.300,00€     

492 BBQ/Nieuwjaarsreceptie 300,00€        

Totaal 35.075,00€   

Inkomsten Begroot

800 Kwartaaldonatie artiesten 8.600,00€     

801 Voorstellingen contract 11.000,00€   

802 Donaties/Giften 1.750,00€     

803 Kaartverkoop eigen voorstelling 350,00€        

804 Acties overige 3.000,00€     

805 Rente 70,00€          

806 Verkoop PR artikelen 500,00€        

807 Donaties kinderfeestjes 400,00€        

808 Workshops contract 5.000,00€     

809 Teruggaaf energiebelasting 250,00€        

810 Sponsoring reclame pisterand 1.000,00€     

812 Teruggave voorbelasting BTW 3.000,00€     

813 Subsidies/fondsen

814 Verhuur residentie 250,00€        

Totaal 35.170,00€   

Positief 95,00€          




