Inhoudelijk jaarverslag 2020
Stichting Jeugdcircus Saranti

Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van het jaar 2020 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. Helaas heeft corona erg veel
invloed gehad op de activiteiten van Saranti in 2020. Ondanks deze belemmeringen heeft Saranti
geprobeerd om toch de leden circuslessen te bieden en daar waar het kon circusactiviteiten uit te
voeren.

Januari
Op 6 januari start Saranti het jaar vlammend met een opdracht om vuur te spuwen bij een
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leeuwarden. Vervolgens is het bij de Leeuwarder voetbalclub
Zwaluwen feest in hun nieuwe gebouw, waar de kinderen zich kunnen laten schminken en
verschillende circusdisciplines kunnen uitproberen. De dag erna mogen kinderen van de
weekendschool Baljee circusworkshops volgen. Op 25 januari rijden drie trainers naar Warmond
waar collega Jeugdcircus Atleta een gezellige workshopdag organiseert ter ere van hun 60-jarige
bestaan. Er zijn daar nieuwe contacten gelegd en nieuwe
disciplines uitgeprobeerd
door trainers en
gevorderde artiesten. In
Leeuwarden, in een
gymzaal van BV-Sport,
wordt door Saranti de
tweede reeks
luchtwerklessen
gegeven. Hier kunnen artiesten van Saranti maar ook externe
geïnteresseerden aan meedoen. Ook voor het najaar 2020 is het
plan om een derde reeks in te plannen.
Februari
Februari staat in het teken van Circus Got Talent. De tweede editie van deze grootste circus
talentenjacht wordt georganiseerd op initiatief van Saranti. Van Saranti doet trainster Lisanne
Dijkhuis mee en de eenwieleract van de gevorderden. De jury, bestaande uit circuskenners Marco
Bonisimo, Arletta Hanson, Kitty Hagen, Henk de Vries en Pammy Boltini, voorziet de 14 gekozen
acts van positieve feedback. Ritsko van Vliet
mocht het spektakel presenteren in een volle
Aegonzaal van stadsschouwburg de
Harmonie in Leeuwarden. Saranti heeft
kaarten voor dit spektakel geschonken aan
goede doelen: Stichting Rijk Voor Arm,
Spelend Sporten Leeuwarden, Humanitas
Leeuwarden e.o., Fier, Voedselbank
Leeuwarden, stg. Maatschappelijk Werk
Friesland.nl, VluchtelingenWerk NoordNederland, Stichting Present Leeuwarden.,
Jeugdcultuurfonds Friesland, Talant van Zorggroep Alliade, Connecting Hands, Speelgoedbank
Friesland en Het Vergeten Kind. Ook deze editie bleek een succes en de 3e editie zal in 2023
plaatsvinden.

Steeds vaker wordt Saranti gevraagd door basisscholen. Circus is namelijk niet alleen leuk voor veel
leerlingen maar kan ook het vertrouwen in elkaar versterken. Daarnaast leren kinderen een
onverwacht talent, of worden hun talenten ingezet en stralen ze als echte artiesten. Dankzij een
aantal workshopleiders die overdag beschikbaar zijn, kan Saranti steeds vaker deze opdrachten op
doordeweekse dagen aannemen.
Maart
Ook begin maart wordt een reeks workshops aan
basisschool de Sprong in Leeuwarden gegeven. Halverwege
maart wordt er echter een lockdown afgekondigd i.v.m. de
Coronacrisis. Alle geplande activiteiten staan “on hold” zo
ook voor Saranti.
In maart worden een aantal challenges opgezet om toch
thuis circus uit te voeren. Dit is nog met het idee dat de
lockdown een paar weken gaat duren.
April
In april start Saranti, in samenwerking met collega Kindercircus Okidoki, Meppel met zoomlessen,
online circuslessen. Er wordt van meerdere huis-tuin- en keukenspullen heuse circusattributen
gemaakt. Zo wordt er met sokken gejongleerd en dient een kniekous met tennisbal als poi en worden
bezemstelen gebruikt als limbostok. Al is het veel gezelliger om met elkaar circus te maken, op deze
online manier kunnen de artiesten toch nog circus uitvoeren thuis. Daarbij is dit een leuke manier om
in beweging te blijven. Ook kunnen artiesten attributen van circus lenen tot aan de zomervakantie
om te kunnen blijven oefenen. Om alle artiesten en medewerkers te laten weten dat Saranti ze mist
en aan ze denkt, wordt er een speciale cupcake ontworpen door IrisVeganlicious. Een erg leuk
initiatief vonden medewerkers, artiesten en ouders.
Mei
Halverwege mei is er weer wat ruimte om trainingen te mogen geven, wel buiten maar gelukkig is
het in deze tijd van het jaar vaak mooi weer. Na de meivakantie start Saranti met trainingen voor
kinderen tot 12 jaar.
Juni
Vanaf juni wordt het mogelijk om ook de jongeren 13 t/m 18 jaar buiten trainingen te geven. Zo kan
de hele groep weer compleet trainingen volgen.

Juli
De zomervakantie wordt normaal gesproken ingeluid met een
weekendje weg: circuskamp. Helaas kan dit niet doorgaan vanwege
de coronamaatregelen, dus dit houden we nog tegoed. Wel wordt de
zomervakantie van de basisschoolleerlingen van de Sprong ingeluid
met circusacts. In de zomermaanden is het niet mogelijk om in het
buitenland op vakantie te gaan, veel artiesten gaan niet op vakantie.
Saranti biedt voor
het eerste de mogelijkheid om in de
zomervakantie door te trainen. Elke week wordt
hier gebruik van gemaakt door een wisselende
groep artiesten. Daarnaast zijn er twee
circusdagen van 10 tot 14:30 uur op warme
zomerdagen. Hier wordt onder andere
gejongleerd met waterballonnen om wat
verkoeling te krijgen. Tevens is er een workshop
voor kinderen uit Leeuwarden waarin ze
verschillende circusdisciplines uit kunnen
proberen tijdens project Zomerkade van Kunstkade.
Augustus
Activiteiten die wel kunnen doorgaan zijn bijvoorbeeld de
steltloopopdrachten voor Ondernemend Sneek. Het winkelend publiek
wordt de hele maand augustus vermaakt door twee steltlopers. Saranti
wordt gevraagd in Burgum voor een workshop met een steltloper door
Stichting Sociaal Werk Glinstra State. Daarnaast is er opnieuw een
basisschool, ditmaal in Stiens, die vraagt om een reeks
circusworkshops.

September
FFF Grou, een vereniging die activiteiten verzorgt, boekt Saranti ook voor
workshops en steltlopers in september. Ook Ha&IE de winkeliersvereniging
in Drachten boekt steltlopers van Saranti in september om het winkelend
publiek te vermaken. Via showbird wordt Saranti geboekt voor buiten
Friesland, in Tolbert, Groningen.

Oktober
Nog een uitstapje naar Groningen, in Leek is Saranti te vinden bij een promotieplatform. Naast
basisscholen wordt Saranti ook vaak geboekt door de kinderopvang. In oktober wordt Saranti
geboekt door Kinderwoud in Burgum. Ook bij Kinderwerk Sjaki in Augustinusga worden workshops
verzorgd door Saranti.
November
In november is er vraag naar circuspieten door
bol.com. Niet meer zwart of bruin maar in een
geheel andere circusstijl worden circuspieten
geboekt voor een film. Het team dat de kleding en
de schmink verzorgt had een uitdaging maar dat is
meer dan geslaagd! Ook in Leeuwarden bij de
Omrin worden circuspieten gevraagd om de drive
through op te leuken.
December
In december volgt weer een lockdown, waardoor ook
Saranti even geen activiteiten kan ondernemen. We
hopen in 2021 weer alle activiteiten te kunnen
hervatten, maar natuurlijk wel zodra het weer kan wat
betreft de gezondheid van iedereen.

Conclusie
Corona heeft een negatieve invloed op de culturele sector. Saranti heeft hier ook hinder van
ondervonden met o.a. een behoorlijk omzetverlies. Er is gezocht naar mogelijkheden zoals lessen
online. Daar waar de regels het toelieten zijn er toch nog heel wat workshops en steltloopopdrachten
uitgevoerd. In de zomervakantie bleek dat het circus een welkome afleiding was voor de artiesten
tijdens de lange zomervakantie, waarin veel beperkingen waren door de coronaregels. Deze positieve
ervaring nemen we mee naar 2021.

Overzicht verwijzingen en links partners
Saranti
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Samenwerkingspartners

Stadschouwburg de Harmonie
Brasserie de Spiegelaar, Leeuwarden
BV-Sport, Leeuwarden
IrisVeganlicious
Weekendschool Baljee
Kunstkade

Opdrachten buiten Friesland

Utrecht, Utrecht
Leek, Groningen
Tolbert, Groningen

Collega’s

Kindercircus Okidoki, Meppel
Circus Santelli, Groningen
Jeugdcircus Caroly, Goor
Jeugdcircus Atleta

Show

Jubileumshow 60 jaar kleur!

Evenement

Circus Got Talent, tweede editie

Activiteiten

CircusPieten
Steltloopopdrachten
Schminken
Ballonnenvouwer
Vuurspuwer
Workshops
Luchtwerklessen

Goede doelen

Stichting Rijk Voor Arm, Spelend Sporten Leeuwarden,
Humanitas Leeuwarden e.o., Fier, Voedselbank
Leeuwarden, stg. Maatschappelijk Werk Friesland.nl,
VluchtelingenWerk Noord-Nederland, Stichting Present
Leeuwarden., Jeugdcultuurfonds Friesland, Talant van
Zorggroep Alliade, Connecting Hands, Speelgoedbank
Friesland en Het Vergeten Kind

Veel gevraagd door:

Winkeliersverenigingen
Kinderopvangen
Basisscholen

Nieuwe ontwikkelingen

Online lessen
Zomercircus

Begroting 2020
Uitgaven
400 Reis/verb.kosten artiesten
401 Reis/verb.kosten attributen
402 Programmakosten attributen
403 Programmakosten kleding
404 Programmakosten geluid/licht
408 Workshopartikelen
409 Inkoop PR artikelen
414 Onderhoud boedelbak/wagenpark
415 Residentie onderhoud
418 Residentie kantinekosten
419 Residentie erfpacht
420 Residentie aflossing hypotheek
425 Huur ruimtes
440 Portikosten
441 Bank- en transactiekosten
450 Residentie Gas/Water/Electra
451 Residentie belast./verzekering
452 OZB + Riool
453 Waterschaplasten
460 Kantoorkosten
461 Secretariaat/bestuurskosten
462 Representatiekosten
463 Abonnementen/contributie
464 Telefoon- en internetkosten
465 Automatiseringskosten
470 PR- en marketingkosten
474 Vrijwilligers vergoeding medewerkers
475 Vrijwilligers vergoeding trainers
476 Scholing/cursus trainers
477 Inhuur en vervoer
490 Acties/Feestjes
491 Terhorne/Schier/Appelscha
492 BBQ/Nieuwjaarsreceptie
Totaal

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
812
813
814

Begroot
€
200,00
€
1.500,00
€
500,00
€
800,00
€
100,00
€
600,00
€
500,00
€
300,00
€
3.000,00
€
1.400,00
€
660,00
€
13.192,00
€
500,00
€
150,00
€
150,00
€
2.500,00
€
700,00
€
550,00
€
200,00
€
300,00
€
800,00
€
600,00
€
500,00
€
700,00
€
600,00
€
2.000,00
€
3.500,00
€
4.200,00
€
500,00
€
2.250,00
€
500,00
€
2.000,00
€
600,00
€
46.552,00

Inkomsten
Kwartaaldonatie artiesten
Voorstellingen contract
Donaties/Giften
Kaartverkoop eigen voorstelling
Acties overige
Rente
Verkoop PR artikelen
Donaties kinderfeestjes
Workshops contract
Teruggaaf energiebelasting
Sponsoring reclame pisterand
Teruggave voorbelasting BTW
Subsidies/fondsen
Verhuur residentie
Totaal

Begroot
€
10.000,00
€
11.000,00
€
3.000,00
€
4.000,00
€
2.000,00
€
€
900,00
€
500,00
€
7.500,00
€
250,00
€
1.500,00
€
4.200,00
€
€
250,00
€
45.100,00

Negatief

€

-1.452,00

