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NEDERLANDSTALIGE VERENIGING “ONGEKEND TALENT”
De vereniging "Ongekend Talent" (VOT) is sinds 23 mei 2012 een feit. De vereniging is een
beroepsvereniging en daarmee een belangenvereniging inéén. waar theatermakers en
theatergroepen van mensen uit de verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten.

DOELSTELLING
De vereniging wil naast het mogelijk maken van ontmoetingen en uitwisseling tussen de
theatergroepen ook de deskundigheid, de professionaliteit en de erkenning bevorderen.
Hierdoor hoopt de vereniging dat dans en theater gemaakt door mensen met een beperking
meer bekendheid krijgt.
V.O.T. doet dat door:
Uitwisseling Professionele theatermakers ontmoeten elkaar en wisselen informatie uit
door elkaar te bezoeken.
Samenwerking De vereniging stimuleert samenwerking tussen de theatergroepen.
Promotie De vereniging promoot de interesse in en actieve beoefening van theater door
mensen met een verstandelijke beperking.
Kwaliteit De vereniging werkt aan verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging van
theater maken met mensen met een (verstandelijke) beperking.
Internetsite De vereniging draagt zorg voor een website met relevante informatie.
Festival Door het organiseren van een festival voor genoemde theatergroepen.
Algemeen belang Waar nodig contact te onderhouden met diverse organisaties op het
gebied van dagbesteding, kunstinstellingen, overheden en fondsen.
Gelden De vereniging tracht naast de jaarlijkse bijdragen van de leden gelden te winnen om
de verschillende activiteiten, waaronder het theaterfestival, voor haar leden mogelijk te
maken.
Participeren De leden van de vereniging streven volledige participatie binnen de
samenleving na door regelmatig uitstapjes naar buiten te maken.
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VERSLAG OVER 2020
LEDEN
De leden zijn groepen die theater en dans maken met mensen met een (verstandelijke)
beperking op basis van dagelijkse activiteiten. Zij kunnen lid worden van de Vereniging
Ongekend Talent.
De huidige leden op dit moment zijn:
Art Loca

Almere

www.artloca.nl

Carte Blanche

Eindhoven

www.carteblanche.nu

Domino

Leiden

www.gemiva-svg.nl/Domino

Kamak

Hengelo

www.kamak.nl

Fenix theatermakers

Den Haag

www.fenixtheatermakers.nl

Le Belle

Amsterdam

www.theaterlebelle.nl

Momo
Ederveen
Sherpa, Theater Villa Faam Eemnes

www.momotheaterwerkplaats.nl
www.sherpa.org

Theater Babel

Rotterdam

www.theaterbabelrotterdam.nl

Theater Stap

Turnhout (België)

www.theaterstap.com

Theater De Rode Hoed
Theatergroep Eenhoorn

Zuthpen
Hoorn

www.theaterwerkplaatsderodehoed.nl
www.theatergroepeenhoorn.nl

Theater Kamak

Hengelo

www.theaterkamak.nl

Theater Totaal

Nieuwegein

www.theatertotaal.org

Theaterwerkplaats Tiuri

Breda/Roosendaal

www.theatertiuri.nl

Toltheater

Gorinchem

www.syndionwinkels.nl/toltheater

Werkpodium Kraack

Groningen

www.werkpodiumkraack.nl

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERENIGING
Secretariaat Vereniging Ongekend Talent
Postbus 9708
4801 LV Breda
E info@verenigingongekendtalent.nl
W www.verenigingongekendtalent.nl
KvK Breda 55342043

BESTUUR
Voorzitter
Penningmeester

Theo Frentrop
Han Emmen

Secretaris

Piet Roorda aftredend
Liesbeth Reeser aantredend

Bestuurder

Alexander Heester
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Bestuurder

Cara Stolp aftredend

Wijzigingen bestuur:
Nadat Cara Stolp en Piet Roorda aangaven in 2020 te gaan stoppen heeft Liesbeth Reeser
vanuit Carte Blanche de plek van Secretaris ingevuld. 18 februari 2020 namen we met
dankzegging van de oude bestuursleden afscheid.
De voorzitter maakte eind maart vanwege een hartoperatie een pas op de plaats.
Waarna de corona maatregelen heel Nederland en ook de werkplaatsen plat legde

VERGADERINGEN
Tod onze grote vreugde organiseerden de leden in 2020 verschillende Zoom bijeenkomsten
om toch het contact onderling te hebben. Onze dank gaat daarvoor uit naar Emma van
Boekel (theater Totaal) en Bas Roijen (theaterwerkplaats Tiuri) die dit initiatief namen.
De 1e ZOOM ontmoeting vond plaats op 25 juni 2020.
Via Zoom zijn de leden ook in contact gebleven met hun artiesten en hebben verschillende
leuke projecten gedaan, die op onze Facebook pagina te bewonderen waren.
De 2e Zoom Meeting vond plaats op 21 september 2020
De (digitale) LEDENVERGADERING vond plaats 19 november 2020
Het BESTUUR kwam 3 keer bij elkaar:
- 18 februari, waarin het afscheid van de oude bestuursleden.
- 6 oktober
- 10 november
In de serie van deze vergaderingen heeft het bestuur een pas op de plaats gemaakt, waar
staan wij nu, en de ideeën voor een meerjarenplan weer nieuw leven ingeblazen

De punten uit dit MEERJARENPLAN zijn:
Onderdelen zijn:
• Vervolg Festival Ongekend Talent (om het jaar) gericht op vergroten van publiek
• Gezamenlijk een voorstelling maken
• Gesprekspartner worden van bestaande festivals en producenten en lobby in politiek
• Aansluiting zoeken bij internationale festivals
• Activiteiten ontplooien die gericht zijn op deelnamen in de maatschappij: bijvoorbeeld
straattheater, workshops voor studenten (Zorg en Welzijn/ Theateropleidingen)
• Het uitbrengen van lesmateriaal in vorm van een boek.
Het is duidelijk dat de corona maatregelen een algehele stilstand heeft veroorzaakt.
Dit werd ook tijdens de digitale ledenvergadering vastgesteld.
De geplande zomer meerdaagse 1 en 2 juni zijn niet doorgegaan door corona
De organisatie Festival 2022 ( kennisfestival) is stilgevallen door het vertrek van Cara
van theater Eenhoorn.
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De leden willen wel meewerken aan het organiseren, maar de drukte is voor alle het
probleem om de kar te trekken
We gaan onderzoeken of Cara toch nog geïnteresseerd om een centrale rol te
spelen in de organisatie van dit festival, in de vorm van externe deskundige.
Daarnaast:
- meldde zich de opvolger van Theater de Rode Hoed Kim Stiekema.
- werd de jaarrekening van 2019 goedgekeurd
- werd gememoreerd dat het bestuur van het VOT heeft meegeschreven aan het
advies van de raad voor cultuur; daarmee heeft het VOT invloed gehad op het
daarop volgende financieringsbeleid van de overheid waar nu veel partijen profijt van
trekken.
- Externe partijen: Zo heeft Special Arts een Road Show opgetuigd waar enkele
leden in participeren, om toch een podium te hebben
Namens het bestuur,
Theo Frentrop, voorzitter.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
Hieronder treft u het financieel jaarverslag van 2020.
RC
RC

Beginsaldo 1/1/2020
Eindsaldo 31/12/2020
Mutatie 2020

Spaar

RC

Beginsaldo 1/1/2020
1-1-2020 Rente 2020
31-12-2020 idem
Eindsaldo 31/12/2020
Mutatie 2020

Netto deelnemersbijdragen 2020-2021
Winst 2020

-867,25
-2.419,33
1.552,08
-0,23
0,00
0,00
-0,23
0,00

3.060,00

€ 1.892,08

Nog te betalen & ontvangsten kosten eind 2020
31-12-2020 Nog te ontvangen contributie 2020

1.190,00

Toelichting op Financieel Jaarverslag 2020
Wat vooral opvalt is dat de kosten minimaal zijn; dit door Covid-19 maatregelen.
Verder willen we de leden als boodschap meegeven, dat de betalingen vaak achter blijven
en dat de bestuursleden dit ieder jaar weer moeten opvolgen. Mogelijk is een automatische
incasso een idee om dat te voorkomen?
Han Emmen, penningmeester
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