
Beleidsplan ’n Bries 2020 
 
Strategie 
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling 
Stichting ’n Bries is een kleinschalige, maatschappelijke, sociaal-culturele organisatie. 
’n Bries reageert op de complexe samenleving vanuit verschillende disciplines: kunst, 
theater, natuur en biologie. Dat doen wij vanuit de leefwereld van het kind, omdat wij 
denken dat betrokkenheid en de zorg voor een betere en veiligere wereld begint bij de 
leefwereld van een kind. Wij noemen dat een integrale benadering.  
Centraal bij ons staan kinderen die opgroeien in sociaaleconomisch slechte delen van 
Rotterdam. De meeste kinderen (circa 80%) komen van scholen gelegen in 
aandachtswijken. 
 
Statutaire doelstelling 

1. Het versterken van theater- en natuurbeleving bij stadskinderen in het primair 
onderwijs. 

2. Het stimuleren van cultuurparticipatie in de vorm van locatietheater. 
3. Het verbreden van de waarneming en het referentiekader van het kind. 
4. Het bevorderen van vorenstaande. 

 
Afwezigheid van winstoogmerk 
Een eventueel batig saldo zal het volgend jaar beschikbaar zijn voor de bekostiging van 
activiteiten die in overeenstemming zijn met onze doelstellingen en jaarplannen. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Mochten we de stichting, tegen iedere verwachting in, moeten opheffen, dan zal een 
eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 
 
Missie 
Het verbreden van de waarneming en het referentiekader van het kind. Het versterken 
van theater en natuurbeleving bij stadskinderen, het stimuleren van cultuurparticipatie in 
de vorm van locatietheater. ’n Bries is een totaalbeleving; de stichting maakt theater in 
de natuur voor kinderen en laat kinderen in workshops zich in de natuur verwonderen. 
 
Werkzaamheden van de instelling 
Stichting ’n Bries verzorgt voorstellingen en lesactiviteiten op locatie (Eiland van 
Brienenoord) voor basisschoolleerlingen. Kinderen worden op verschillende manieren 
uitgedaagd. We halen de kinderen uit hun ‘veilige’ milieu en brengen hen in contact met 
‘wilde stadsnatuur’. Daarbij komen ze in contact met locatietheater, een fenomeen wat 
voor de meeste kinderen ook niet vanzelfsprekend is. 
 
Het aanbod van ’n Bries is een rond programma. Er is een lesbrief, een voorstelling en 
een workshop die op het eiland van Brienenoord wordt uitgevoerd. Kinderen worden, 
middels zintuigelijke, creatieve en interactieve opdrachten uitgedaagd om zelf mee te 



werken aan het maken van de voorstelling. Het zelf ervaren, cognitief en fysiek, stelt de 
kinderen in staat om een eigen verbinding met hun omgeving te leggen. Het is de 
overtuiging van ’n Bries dat dit essentieel is voor hun ontwikkeling. 
 
 
Beleid 
 
Te verwachten werkzaamheden van de instelling 
De in het Jaarplan 2020 genoemde activiteiten zullen worden voorbereid en uitgevoerd. 
 
Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling 
Jaarlijks verzorgt ’n Bries voorstellingen en lesprogramma’s op locatie voor 
schoolkinderen in de basisschoolleeftijd. 
 
Werving van gelden 
Jaarlijks werft ’n Bries gelden via gemeentelijke subsidies en bij diverse (Rotterdamse) 
fondsen. 
 
Beschikken over het vermogen van de stichting 
Het bestuur bepaalt waaraan de stichting geld besteedt. Er worden door afzonderlijke 
bestuursleden geen uitgaven gedaan van enige omvang zonder besluit van het bestuur. 
 
Vermogen van de instelling 
Naar verwachting zal Stichting ’n Bries boekjaar 2020 afsluiten met een batig saldo van 
€5000. 
 
Beloningsbeleid Stichting ‘n Bries 
Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Wel kan het bestuur besluiten dat zij recht hebben op vergoeding van de door hen 
gemaakte kosten. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting ‘n Bries bestaat uit: 
Fred Snijkers: Voorzitter 
Esther Schoonhoven: Secretaris 
Gerard van Vliet: Penningmeester (vacature) 
Daphne Koenders: Lid 
Mischa van Vlaardingen: Lid 
 


