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Via deze weg willen wij eenieder die heeft meegewerkt aan het realiseren van De Betovering hartelijk danken 
voor zijn en/of haar bijdrage, in welke vorm dan ook. Ons publiek, de vrijwilligers, de medewerkers van de 
theaters, musea en andere locaties, de gezelschappen, de workshopdocenten en de vele co-financiers zoals de 
Gemeente Den Haag, het VSB Fonds, het Fonds Podiumkunsten, Fonds 1818, Fonds 21, de 
ondernemersverenigingen en Dak kindercentra, Stichting Boschuysen, Stichting Madurodam Steunfonds, en de 
MAOC Gravin van Bylandt Stichting. 
 
 
 
Stichting De Betovering 
Suzanne Verboeket 
Den Haag, februari 2017 
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De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle 
podia, in de musea en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt negen dagen. 
De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en (groot)ouders) uit alle delen van de stad en regio, uit 
alle lagen van de bevolking, van Nederlandse en buitenlandse herkomst. De Betovering wil zoveel mogelijk kinderen in hun vrije 
tijd actief en receptief laten genieten van kwalitatief hoogwaardig werk van professionele kunstenaars en hen de kracht van de 
verbeelding laten ervaren. Ze wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep 
kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijftig Haagse culturele organisaties, 
maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt.  
 
Een belangrijke motivatie voor De Betovering is dat kunst bijdraagt aan de ontwikkeling van het gevoel voor esthetiek, 
persoonlijkheid, visie op de maatschappij en talenten. In de leeftijd tussen 2 en 9 jaar moet een stevige basis worden gelegd 
voor latere cultuurparticipatie. Oudere kinderen bepalen steeds meer hun eigen ‘agenda’ en zijn, na een introductie in hun 
jongste jaren, in staat om gemotiveerd zélf te kiezen voor kunstdeelname in hun vrije tijd. Of om daar bewust (voorlopig) van af 
te zien. Interesse voor cultuur moet vaak worden aangewakkerd.  
Daarom is cultuureducatie een groot goed. Via Cultuureducatie maken veel kinderen, begeleid via school, kennis met de rijkdom 
van allerlei vormen van cultuur. Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op deze cultuureducatie. Van 
huis uit de ervaring opdoen om naar het theater te gaan en leren dat cultuurdeelname en reflectie hierop een vorm van 
vrijetijdsbesteding is, waarvoor en waarbinnen je individueel kunt kiezen is van grote waarde. Dit heeft alles te maken met 
gewoontevorming, cultuur, identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn.  
 
Het merendeel van de Haagse kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in aanraking met kunst. De Betovering heeft een 
belangrijke rol in het slaan van die brug. We willen de kunsten een plaats geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel 
mogelijk kinderen. In een stad met kinderen afkomstig uit meer dan honderd landen hebben de kunsten de kracht om drempels 
te slechten. Ze bieden een uitgelezen mogelijkheid voor een bijzondere gemeenschappelijke ervaring. 
 
 

De kernwaarden van De Betovering zijn: 
▪ Kwaliteit van de programmering; 

▪ Het publiek - zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd - als uitgangspunt; 

▪ Internationaal en cultureel divers; 

▪ Samenwerking en spreiding in de stad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een visioen… De betoverde stad… 
De vanzelfsprekendheid dat, als je kinderen hebt, je in de herfstvakantie in Den Haag wil zijn. 

De plek voor kinderen om zich breed te laten inspireren. Een laboratorium om vrij te onderzoeken en te ervaren. 
Een boomhut van 187 verdiepingen om te oefenen in het omdenken en in het uitstellen van oordelen. 

Een satelliet waarin ze over de toekomst mogen fantaseren. Een luchtballonvaart om het goede in het leven te vieren. 
Dat is de Betovering. Waar de kracht van de verbeelding op straat voelbaar is en de verrassing overal op de loer ligt. 

Het beste culturele jeugdaanbod van het moment is te vinden in een trots en samenwerkend Den Haag. 
Negen dagen lang Betovering tijdens de leukste herfstvakantie van Nederland. 
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Van vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober 2017 ademde elke hoek van Den Haag De Betovering. Voor het achttiende jaar stond de 
herfstvakantie volledig in het teken van kunst voor kinderen. Met 548 voorstellingen en workshops op 53 Haagse locaties, met 
93 uitvoeringen van 18 verschillende buitenlandse gezelschappen en 20.777 bezoekers, waarvan 10% aangaf nooit buiten De 
Betovering met hun kinderen in een theater of museum te komen, zinderde de stad van toneel, dans, muziek, beeldende kunst, 
film, workshops en veel meer. De Betovering blijft gestaag groeien. 
 

 
 

 
 

 
 
Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een breder uitgezet 
buitenprogramma. Het publiek was tevreden en beoordeelde het festival in zijn geheel met een 8,5 en de losse 
programmaonderdelen gemiddeld met het rapportcijfer 8,6. 
 

 

Ee n c ijfe rma tig be e ld va n de  ontwikke ling de  a fge lope n ja re n 2009 2011 2013 2015 2017

Aantal bezoekers binnenprogrammering 10300 14800 20723 22852 20777

aantal bezoekers straattheater * PM PM PM PM PM

Aantal kinderen 7225 9867 13552 15053 13613

Aantal volwassenen 3075 4933 7171 7799 7164

Gemiddeld aantal bezoeken 2 2 2,7 2,8 3

Aantal locaties 36 40 36 50 53

Aantal programmaonderdelen ** 171 218 296 423 548

Voorstellingen 80 122 185 214 295

Workshops en overige activiteiten 91 96 111 209 253

Internationale producties 2 10 12 14 18

Internationale speelbeurten 6 34 49 59 93

Bezetting 81% 81% 80% 80% 71%

Niet-Nederlandse achtergrond 2575 2516 3316 4518 6649

waarvan een niet-westerse achtergrond 2060 1628 1865 2811 2909

Waarvan een westerse achtergrond 515 888 1451 1707 3740

Van buiten de gemeente Den Haag 3090 5032 8082 7313 8726

Komt zelden tot nooit in een theater en/of museum met kinderen 4120 6216 9740

Komt nooit in een theater en/of museum met kinderen 721 1184 1658

Komt zelden in een theater en/of  met kinderen 3399 5032 8082

Komt buiten de Betovering nooit met kinderen in een theater 3553 2078

Komt buiten de Betovering 0-2 keer per jaar met kinderen in een theater 11821 11220

Komt buiten de Betovering nooit met kinderen in een museum 3940 2078

Komt buiten de Betovering 0-2 keer per jaar met kinderen in een museum 10165 9557

* Een globale indicatie: 185.000 bezoekers . Het was  ti jdens  de eerste 3 dagen van de Betovering 2017 buitengewoon mooi  weer 

(gemiddeld bi jna 8 graden hoger dan normaal). Dit heeft de binnenprogrammering niet geholpen, maar er waren hierdoor wel  

beduidend meer bezoekers  voor het buitenprogramma dan normaal .  We schatten in dat di t er in 2017 10.000 meer waren dan de 

regul iere 175.000 mensen die het s traattheater zien. Deze regul iere schatting van 175.000 bezoekers  i s  gebaseerd op 32 mi l joen 

mensen die jaarl i jks  de binnenstad bezoeken (bron: Binnenstadsmonitor). Teruggerekend naar 8 dagen (n.b. di t zi jn dagen die niet 

opval lend drukker of rustiger zi jn dan de rest van het jaar, er zi tten wel  drie week-end dagen in deze periode) kom je op 700.000 

bezoekers . Stel  dat 25% hiervan in de straten komt waar het s traattheater i s  (Grote Markstraat, Spuistraat, Wagenstraat, 

Vlamingstraat, Venestraat en de Passage), dan zi jn dat gemiddeld 175.000 bezoekers . 

** De 548 programmaonderdelen bestonden uit 295 voorstel l ingen, 229 workshops en 24 overige activi teiten. De 24 overige 

activi teiten zi jn a ls  volgt geteld: 1 x het Woogie Boogie eindfeest; 1x de Kick-off van de Zapp Kinderjury;  1x vri j dansen op 

Rol lerskates  in het Atrium en 21 x  festivalcentra met een doorlopende programma in Theater aan het Spui  (8 dagen), in Theater 

Dakota (8 dagen), in De Nieuwe Regentes  (3 dagen) en in Muzee Scheveningen en in theater De Vai l lant (beiden 1 dag).
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2017 was het jaar… 
▪ Waarin het Festival voor het eerst groots geopend werd met een voorstelling in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg; 
▪ Waarin we ons straattheaterprogramma De Betovering naar Buiten voor het eerst coproduceerden met de Stichting 

Marketing Haagse Binnenstad. Dit was, mede door het erg warme weer, buitengewoon succesvol. Het aantal bezoekers van 
de binnenprogrammering is hierdoor de eerste drie dagen iets achtergebleven.  

▪ Waarin we een samenwerking zijn aangegaan met de Z@pp Theaterprijs, waarbij de overdracht van de kinderjury plaatsvond 
tijdens De Betovering en er extra aandacht was voor het recenseren door kinderen;  

▪ Met niet alleen festivalcentra in Theater aan het Spui en Theater Dakota, maar ook een reizend festivalcentrum dat aandeed 
bij Muzee Scheveningen, De Nieuwe Regentes en bij theater De Vaillant in de wijken Scheveningen, Regentessenkwartier en 
de Schilderswijk;  

▪ Waarin onze nieuwe website is gebouwd en gelanceerd. 
▪ Waarin er extra aandacht gegeven is aan naleving van de Codes. Bestuur en directie zijn samen aan de slag gegaan om te 

controleren of ze Code-proof bezig waren, en daar waar nodig zijn acties ondernomen. Nadat de Governance Code Cultuur 
degelijk behandeld was, is de Code Culturele Diversiteit geagendeerd.  

▪ Waarin we het festival voor het eerst knallend afsloten met een feest op (de tweede) zaterdagavond; 
 
Van ons publiek in 2017 kwam 42% van buiten Den Haag (31% uit de regio Haaglanden en 11% van buiten de regio). Zo’n 50% 
geeft aan maximaal 2 keer per jaar naar een theater (54%) of museum (46%) met de kinderen te gaan. Van ons publiek heeft 
30% een niet-(enkel-) Nederlandse achtergrond (18% westers, 14% niet-westers). De extra inspanningen die we leverden om 
publiek te bereiken dat normaal niet of nauwelijks naar het theater gaat, resulteerden erin dat 10% van ons publiek bestaat uit 
mensen die verder nooit in een theater (10%) of museum (10%) komen. We zijn er trots op dat we ook hen hebben weten te 
verleiden.  
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2.1. Kwaliteit van de programmering 

 
We bieden een festivalprogramma dat bestaat uit voorstellingen, workshops en een randprogrammering die bestaat uit zowel 
de festivalcentra als de buitenprogrammering. Bij de voorstellingen kiezen we voor bestaande, kwalitatief sterke producties van 
professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Deze zijn veelal afkomstig uit Nederland en België, maar steeds 
meer ook uit andere landen. Daarnaast presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma. De workshops, vaak op 
maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galeriebezoek. Ze 
zorgen voor verdieping en reflectie. Festivalcentra en de buitenprogrammering zijn er voor de festivalsfeer, voor additionele 
programmaonderdelen en voor reflectie. Deze gratis toegankelijke plekken geven mensen die toevallig voorbijkomen of die 
misschien nog huiverig zijn om een theater of museum binnen te stappen, een zeer laagdrempelige toegang tot het 
kernprogramma.  
 
De organisatie van De Betovering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de programmering. Kwaliteit kan zich uiten in 
vakmanschap en zeggingskracht in de speelstijl, themabehandeling, vormgevingskeuzes, integratie van disciplines en meer. Wij 
kozen voorstellingen waarbij kinderen niet louter meer van hetzelfde krijgen, maar verwachtingen gedoseerd overtroffen of 
onderuit worden gehaald, waarbij kinderen verleid worden tot een lichte inspanning en daar veel voor terugkrijgen. Deze 
producties zijn bij voorkeur een beetje schurend, verrassend of verheffend door de thematiek, de mate van abstractie, 
wonderlijke of gekke verhalen of vondsten. Hiermee wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van kinderen en leren 
ze over theaterconventies. Wij besloten om het avontuur van het maken van eigen producties aan ons voorbij te laten gaan. 
Onze tijd en geld besteedden we aan het zoeken naar goed aanbod in binnen- en buitenland en aan het slaan van een brug naar 
nieuw en meer publiek.  
 
Jonge cultuurbezoekers 
We hanteren als uitgangspunt dat het merendeel van de jonge, soms beginnende, cultuurbezoekers zich moet kunnen 
verhouden tot het programma. We kiezen dus niet snel voor voorstellingen waarvoor een erg hoge culturele competentie 
vereist is of die interessanter zijn voor vakgenoten dan voor kinderen. Met welk en hoeveel publiek kan een voorstelling 
communiceren? Die vraag namen we steeds mee in onze beslissingen. Eenvoudig is dat niet. De doelgroep kinderen is weliswaar 
minder divers in culturele bagage dan volwassenen, toch zijn het kinderen met verschillende achtergronden. We toetsten bij ons 
publiek, sleutelfiguren en organisaties voor buitenschoolse opvang of hetgeen we met onze programmering ambiëren ook 
daadwerkelijk was aangekomen. En dat bleek het geval. Als methode gebruikten we enquêtes en gesprekken.  
 
Programmeren met vijftig locaties  
Een voorstelling of workshop kan alleen in het Betovering-programma terechtkomen als zowel de locatie als de 
festivalorganisatie erachter staan. Van de meeste podia kregen we voor een aantal dagen de ruimte tot onze beschikking. 
Vervolgens deden we het podium een programmavoorstel en na overleg en akkoord werd de programmering daar definitief. 
Podia kwamen incidenteel ook zelf met een voorstel, dat wij vervolgens beoordeelden en al dan niet een plek gaven in het 
festival. Soms moesten we locatiepartners afremmen of aanjagen. Bij de musea vroegen wij hén om passend aanbod, toetsten 
dat aan onze criteria, en namen het vervolgens wel of niet op in ons programma. 
 
Door het grote aantal locaties konden we slimmer en ondernemender programmeren. We konden de grootte van de zaal min of 
meer kiezen bij de verwachte omvang van de publieksvraag. Omdat de financiële constructie veelal is dat de uitkoopsommen en 
de recettes beide gedeeld worden tussen de locatie en De Betovering, hebben beide partijen vetorecht en een belang bij het 
inzetten van hun programmering kennis en hun marketingapparaat. De diversiteit van de locatiepartners biedt ook een culturele 
diversiteit. Na jarenlang deze sector, makers en gezelschappen gevolgd te hebben, weten we steeds beter te voorspellen welke 
producties ons publiek aanspreken, welke het meest geschikt zijn voor welke locatie en hoeveel publiek erop afkomt. 
Tegelijkertijd voeden de deelnemende theaters en musea ons met waardevolle input.  
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De programmering van 2017 
Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen bestaande uit 295 voorstellingen, 253 

workshops en overige activiteiten, waaronder een spetterend eindfeest, maar liefst 5 festivalcentra en een gevarieerd 

buitenprogramma deel van waren.  

 

Voorstellingen   
Van de 18 verschillende voorstellingen (93 uitvoeringen) uit het buitenland beleefden er 7 hun Nederlandse première: 
A Zick Zack Puff (de openingsvoorstelling) van Mafalda (CH) in de Koninklijke Schouwburg, Down Tiger Down van 
Audrey Dero & Oriane Varak (BE) in Theater a/h Spui, El Bosque de Grimm van Maquiné (ES) in de Koninklijke 
Schouwburg, The Missing Light van Make Mend And Do (UK) in Theater a/h Spui, Le Grenier a Pépé van K-Bestan (FR) in 
Theater Ludens en Poggle van Barrowland Ballet & Macrobert Arts Centre (UK) in het Zuiderstrandtheater. Buiten werd 
de Cow-go-round (FR) voor het eerst aan het Nederlandse publiek getoond. 
Van de Nederlandse voorstellingen gingen Buurman in de Natuur van Plan D- in Theater Dakota en Vaarwel van Malou 

Van Sluis in de Koninklijke Schouwburg in première. Vaarwel ontving maar liefst 4 sterren**** in de Theaterkrant: 

“VaarWel is een fantasierijk theaterstuk dat met gemak en minimale middelen alle leeftijden meeneemt in de magie van 

theater. De sterke regie van Frederieke Vermeulen maakt VaarWel tot een fantasierijk schouwspel waarvan je niet wil 

dat het eindigt, maar waar je aan het einde blij bent dat je het niet hebt gemist.” Voor andere voorstellingen regenden 

vlak voor óf net na hun deelname aan De Betovering sterren: Meneertje Meer van TG Winterberg, Monsters van Duda 

Paiva, Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten van Schippers&VanGucht, De Worstelaar van Gnaffel, Botje 

van Kwatta, mochten allen 4 sterren**** in ontvangst nemen.  De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen van 

Meneer Monster ontving zelfs 5 sterren ***** in het NRC. 

Vu van het Franse Sacékripa, Le Grenier Pepe van het eveneens Franse K-Bestan en Poggle van het Schotse Barrowland 

Ballet waren de internationale favorieten van het publiek. De publiekslievelingen van eigen bodem waren: De 

Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen van Meneer Monster, Vaarwel van Malou van Sluis, Er was weer... De 

nieuwe kleren van de keizer van Tg Think en Blauw Gras van Wie Walvis. Het publiek beoordeelde de gehele 

podiumprogrammering met een gemiddeld schoolcijfer van 8,6.  

 

Straattheater   

We kijken terug op een prachtig aanbod van straattheater dit jaar. Met vier tot vijf verschillende acts per dag bood het 

een gevarieerd programma. Zo konden kinderen de hele week al spelend, klauterend en springend hun eigen liedje 

componeren op De Grand Piano van Meneer Dinges. De dansers van ARCH8 kwamen met frisse inspiratie uit Australië 

en transformeerden met hun Walkabout opnieuw de alledaagse plekken in de binnenstad tot spannende speelvlakten 

met acrobatische dans. De schattige groenten baby’s van The Vegetable Nannies (UK) stalen de harten van zowel jong 

als oud. Er zijn zelfs prei- en courgettebaby’s gevonden in de koelkasten thuis. De Kudde van het Duitse Foolpool werkte 

fascinerend: stampend en smakkend trokken deze grote mechanische wezens met glanzende ogen, gemaakt van oude 

fietsen, door de binnenstad. Waar de Kudde al knarsend en stomend z’n eigen route bepaalde, kwamen de 

nieuwsgierige robots van Space-Ci-Men juist heel dichtbij het wandelende publiek: ze liepen achter hen, voor hen en 

naast hen. En kijk je ze aan dan kijken ze terug. Geheimzinnig, grappig en ook een beetje spannend. Tenslotte had de 

binnenstad een eigen betoverende politie in de vorm van de Kiddy Ride Police Patrol. De theatrale politie-interventies in 

de vorm van blaastesten, controles en inspecties van twee politiemannen “te paard” toverden bij menige voorbijganger 

een lach op het gezicht.  

 

Workshops  
In de workshops met gecombineerd museumbezoek konden kinderen een spannend reisjournaal maken in het 

Nationaal Archief of een eigen huis bouwen in De Stijl in het Gemeentemuseum. Ze ontdekten de Mondriaan 

(Gemeentemuseum) of de Vincent van Gogh (Muzee Scheveningen) in zichzelf of kozen voor middeleeuws schilderen 

(Meermanno). Ook buiten de musea werden nieuwe technieken geleerd: in de grafische werkplaats drukten ze 

zelfgeschreven klankgedichten met een speciale pers, en ze gaven hun ideale speelplek vorm onder leiding van Stroom.  

Dansen kon deze editie op de rollerskates in het Atrium, op ballerina’s in de Dansacademie, of op gympies tijdens de 

workshops streetdance en urban dance. De dansers van het Nederlands Dans Theater namen de grotere kinderen mee 

op wereldreis en de kleine kinderen konden terecht in de diverse peuterdans workshops. 
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Op het gebied van muziek mochten de kinderen bij het Conservatorium, in de Muziekacademie en in het Koorenhuis 

verschillende muziekinstrumenten uitproberen of zich aansluiten bij een heuse band. In het Filmhuis maakten ze 

soundtracks bij films en de acteur in zichzelf werd ontdekt bij Theaterschool Rabarber al dan niet gecombineerd met 

voorstellingsbezoek. 

 

Festivalcentra   
De festivalcentra van De Betovering zijn de ontmoetingsplekken voor onze bezoekers waar in een doorlopend 

programma naar hartenlust wordt gebouwd, verzonnen en gemaakt. Met de mobieltjes uit en de fantasie aan. De 

festivalcentra zijn verspreid door de stad. 2017 kende 1 groot festivalcentrum en vier kleinere- de zogeheten 

satellietcentra. Theater aan het Spui en Theater Dakota waren iedere dag geopend, Muzee Scheveningen op maandag, 

theater De Vaillant op dinsdag en De Nieuwe Regentes op woensdag t/m vrijdag.   

Omdat De Betovering dit jaar z’n 18e editie kende, en dat dat toch een bijzondere verjaardag is voor een kinderfestival, 

kwam al snel het idee om af te sluiten met een feest. De feestelijke voorbereidingen op dit Betovering Woogie Boogie 

eindfeest vonden plaats in de 5 festivalcentra. Kleuren werden gekozen, gemaakt, gekregen en gegeven. Kinderen 

maakten hun eigen kostuums, brillen, 3D-tekens, hoeden, koptelefoons en alle versieringen die nodig zijn voor de 

aankleding van hun feest. De centrale en verbindende workshop in alle festivalcentra was de workshop Ikke. Een “Ikke” 

is een neutrale kartonnen pop van 1.40 m. hoog die kinderen naar hun eigen idee vorm konden geven.  Met daarbij de 

vragen: wie ben jij? Of wie zou je willen zijn? Hoe feest jij? Op het eindfeest lieten de kinderen zichzelf en hun prachtige 

creaties aan elkaar zien. De avond om samen De Betovering te vieren. Om onze gekleurde stad te vieren. 

 

 

“Ikke… dat ben jij. En vele Ikkes dat zijn wij. 
Hier zijn wij, hier horen wij en hier willen we zijn. 

Feesten doen we samen!” 
 
 
 

De festivalcentra waren succesvol. Ook nieuwkomers Muzee Scheveningen en De Nieuwe Regentes werden goed 

bezocht. We bemerkten wel dat het in verhouding tot voorgaande edities het rustiger was in het grote festivalcentrum 

in Theater aan het Spui. Wij ervaren dat, na jaren van extreme drukte daar, als een gunstige beweging.  Het was voor 

ons een van de redenen om te starten met satelliet festivalcentra buiten het centrum en we denken dat het effect 

daarvan deze editie voor het eerst zichtbaar werd.  Nieuw dit jaar was de keuze voor een “reizend” festivalcentrum, 

waarbij de deelnemende satellieten roulerend één of meerdere dagen satelliet festivalcentrum zijn. Dit willen we 

continueren, waarbij we blijven zoeken naar de beste verdeling in dagen en in spreiding in de stad. 

 

De Festivalcentra kregen samen een 8,6 gemiddeld van ons publiek. 

 

 

 

2.2. Het publiek – zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd - als uitgangspunt 

 
De Betovering is een publieksfestival. We bereiken een breed scala van 2 t/m 12-jarigen, uit alle lagen van de bevolking. 
Kinderen van cultuurminnaars, van expats en van ouders voor wie cultuurdeelname minder vanzelfsprekend is, van Nederlandse 
en buitenlandse herkomst, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.  
Bij voorstellingen zijn ook (begeleidende) volwassenen van harte welkom. Bij de workshops wordt de ouders veelal juist 
gevraagd om de kinderen niet te begeleiden, zodat ruimte gegeven kan worden aan de kinderen en hun vrije expressie. Voor 
sommige volwassenen is een Betoveringbezoek met de kinderen ook voor henzelf een eerste gang naar een culturele instelling. 
Dit vinden we waardevol. 
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Bijzonder gewenst publiek 
We zien de kinderen en ouders voor wie theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is als specifiek 
gewenste doelgroep. Dit publiek bereiken we met gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’, 
welke later in dit jaarverslag en met name in de bijlage (1) worden toegelicht. Binnen deze groep richtten we ons afgelopen jaar 
op kinderen met een beperking, op families met andere culturele of financiële achtergronden uit de wijken Kortenbos en 
Schilderswijk (centrum) en uit het stadsdeel Escamp. Ook zijn we dit jaar begonnen met onderzoek doen naar het bereiken en 
bedienen van kinderen met autisme en ADHD. Een eerste prikkelarme ruimte in Theater aan het Spui (festivalcentrum) was een 
feit.  
 

Programma, locaties en prijsstelling 
Keuzes in het programma, de locaties en prijsstelling zijn van invloed op de publiekssamenstelling en de publiekservaring. Eerder 
is geschreven over de samenstelling van het programma en over de locaties. Ook de prijsstelling van het festival vroeg om 
nuancering. We weten uit publieksonderzoek dat de lage entreeprijzen een belangrijke factor zijn voor een deel van ons publiek 
en dus de toegankelijkheid vergroten. Aan de andere kant willen we publiek dat het kán betalen een reële entreeprijs rekenen. 
Voor bezoekers van de wijkbibliotheken in de minder welgestelde wijken is de entreeprijs een heel belangrijk criterium om te 
kunnen komen. We hebben besloten daar de gratis toegang te handhaven. Dat is ook te verantwoorden omdat de 
publieksomstandigheden er het minst gunstig zijn. Voor de meeste producties en workshops hanteerden we een standaardprijs 
van € 7,00-. Voor enkele dure producties en extra lange workshops werden iets hogere prijzen gerekend. Ooievaarspashouders 
kregen 50% korting op alle voorstellingen en workshops.  
 

Communicatie met ons publiek 
Om het grote publiek te bereiken voeren we een generieke marketing- en publiciteitscampagne waarbinnen de verspreiding van 
onze programmaboekjes, vooral via scholen, en onze website de belangrijkste instrumenten zijn. Dat alle basisscholen in Den 
Haag bereid waren om het programmaboekje te verspreiden onder hun leerlingen is bijzonder en waardevol. In 2016 hebben we 
een verbeteringslag gemaakt in de vormgeving en functionaliteit van het programmaboekje en in 2017 lag onze focus op de 
website. Het resultaat was een geheel vernieuwde website, met een nieuwe look & feel, compatible met elk apparaat. Ook de 
menu’s, pagina’s en zoekopties zijn vernieuwd met als doel de website overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor 
ons publiek. Voor intern gebruik zijn er een paar verbeteringslagen gemaakt in de backend van de website ten behoeve van het 
efficiënt(er) werken in het informatiebeheersysteem van De Betovering. We hebben hierdoor de overige digitale marketing, 
social media marketing en Google-Ad-Grants iets minder aandacht kunnen geven. Dit zal weer extra aandacht krijgen bij de 
aanloop naar de volgende editie. 
We kochten pre-rolls in bij Ster&Cultuur Junior. Deze werden uitgezonden op Uitzendinggemist.nl, voorafgaand aan 
programma’s zoals het Jeugdjournaal en Het Klokhuis. Rail-tv gunde ons gratis uitzendingen van een reclamefilmpje op de 
perrons van alle Nederlandse treinstations. Deelnemende locaties, de deelnemende winkeliersverenigingen en vaste 
publiciteitspartners als Den Haag Marketing en de VVV, zetten hun eigen marketingapparaat in voor De Betovering. Tot slot 
spelen social media, free publicity, onze aanwezigheid op een aantal kinderevenementen, stadsschermen en andere 
citydressing-uitingen een additionele publicitaire rol. Dit zijn zaken die ons niet alleen helpen bij het bereiken van meer en divers 
publiek, maar ons ook helpen bij onze B2B marketing.  
 

Gerichte publiciteit 
Met gerichte publiciteit proberen we ons bijzonder gewenst publiek te bereiken. Dat zijn de kinderen en ouders voor wie 
theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is.  

▪ Voor anderstaligen maakten en verspreidden we een Engelstalige brochure met daarin het taalarme festivalaanbod. 

Deze informatie was ook op de website te vinden. Verscheidene internationale organisaties en bedrijven, betrokken 

ambassades en STET (Stichting The English Theatre Den Haag) hielpen ons bij het benaderen van hun anderstalige 

achterban, door middel van een Engelstalig persbericht;  

▪ In samenwerking met de Ooievaarspas communiceerden we met de doelgroep met een kleine beurs dat bezoek 

mogelijk is met korting op de toegangsprijzen. Ons programmaboekje en een voucher voor twee Betovering-vrijkaarten 

verspreidden we via de voedselbank pakketten in Den Haag en Rijswijk. Via Stichting Vluchtelingenwerk attendeerden 

we alle maatjes in Den Haag erop dat festivalbezoek een gezamenlijke activiteit kan zijn;  

▪ Met het oog op kinderen met een lichamelijke beperking communiceerden wij middels specifiek gerichte persberichten 

en via onze eigen website over de toegankelijkheid van onze locaties en over de toegankelijkheid van activeiten.  

➢ We hebben zelf de bewegwijzering in het festivalcentrum zo aangepast dat slechtzienden het beter kunnen 

zien, door meer contrasterende kleuren te gebruiken. Ook hing de bewegwijzering lager zodat ook 

rolstoelgebruikers dit beter kunnen lezen. Drempels werden zoveel mogelijk weggehaald.  
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Taalarme activeiten werden duidelijk als zodanig aangeduid, wat relevante informatie biedt voor dove 
kinderen.  En we vroegen aan onze locaties om informatie over hun toegankelijkheid duidelijk zichtbaar te 
maken bij de kassa, en gaven hen wat tools daarvoor. Daarbij bleven we, onderzoekend en wervend, in 
gesprek met organisaties die werken met deze groepen. 

▪ Ook informeerden we scholen en organisaties die werken met kinderen met een verstandelijke handicap.  

➢ Samen met Middin zochten we naar extra mogelijkheden en zijn er bijvoorbeeld enkele vrijwilligers met een 

verstandelijke beperking ingezet in de onze festivalorganisatie. Zo willen we zichtbaar het signaal afgeven dat 

ook kinderen met een verstandelijke beperking erbij horen.  

▪ Er was extra aanacht voor de kinderen uit de Schilderswijk, Kortenbos en Escamp. In deze wijken is de participatie in de 

vorm van theater- of museumbezoek in de vrije tijd door kinderen, erg laag. Voor hen is een eigen wijkflyer gemaakt en 

gedistribueerd met het aanbod in hun wijk en een plattegrond van de wijk.  

➢ Daarnaast is deze groep actief, en op persoonlijk wijze, benaderd met het doel om mogelijke drempels te 

verlagen/weg te nemen. De hiervoor aangestelde projectmedewerker deed dit o.a. door moeders van kinderen 

in de Betovering-leeftijd voorafgaand aan het festival in groepen rond te leiden in een van festivallocaties en 

hen daar ook te informeren over het festivalaanbod; door maatwerkprogramma’s te maken voor groepen van 

wijk- en buurtcentra; door ouders voorlichting te geven over het festival tijdens hun eigen koffie-ochtenden en 

taallessen; door te communiceren via de welzijnsorganisaties en wijkgerichte mediakanalen; en door op voor 

de wijk belangrijk plekken kleinschalig extra workshops en straattheater voorafgaand in de wijk te 

programmeren als parade voor de hoofdprogrammering van het festival. 

 
 

2.3. Internationaal en cultureel divers 
 

We investeerden met onze gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ in het bereik van 
internationaal en cultureel divers publiek. Dat vinden we belangrijk. Inmiddels heeft meer dan 50% van de Hagenaars een niet-
Nederlandse, of een meer dan alleen Nederlandse achtergrond.  
 
Door ook het beste uit het buitenland op de Haagse podia te programmeren werd de gemiddelde kwaliteit van ons aanbod 
hoger. Vaak was het gesproken woord niet of van ondergeschikt belang bij de voorstellingen die we uit het buitenland haalden. 
Hiermee waren deze voorstellingen ook interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen; migranten, expats 
en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.  
De buitenlandse voorstellingen werden bovengemiddeld goed bezocht. Ze gaven De Betovering ook een mogelijkheid om zich 
inhoudelijk te profileren ten opzichte van reguliere programmering en collega-festivals. Hierdoor groeide de aandacht van 
programmeurs en pers en werd het voor gezelschappen interessanter om op De Betovering te spelen. Nu is er aan aanbod geen 
gebrek, maar dit belang voor gezelschappen vergroot wel onze mogelijkheden om het best mogelijke binnen het beschikbare 
budget te programmeren. Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit gaven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de 
culturele diversiteit van Den Haag. Deze keuze is echter altijd gebaseerd op kwaliteit en niet alleen op de etnische herkomst van 
de makers. 

 
 

2.4. Samenwerking en spreiding in de stad  

 
Via intensieve, langdurige samenwerkingsverbanden proberen we samen met anderen een brug te slaan tussen kwalitatieve 
kunst en kinderen. Via gesprekken, enquêtes, evaluaties en brainstormsessies zoeken we steeds naar overlappende belangen. 
We zetten in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. Door niet alleen in het centrum maar 
ook in de wijken te programmeren, weet De Betovering een breed scala aan publiek en partners aan zich te binden.  

 

Samenwerking met de locaties en communiceren met ons publiek 

Met alle festivallocaties betalen we samen de programmering, voeren er samen de publiciteit voor en delen we de recettes. De 
organisatie van De Betovering levert toegevoegde waarde met de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het 
aanbod.  
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Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van workshops 
met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde. Hiermee 
onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. 
De afgelopen jaren heeft De Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Het kernteam van De Betovering voert binnen 
het netwerk de samenwerking aan en heeft de eindregie. Het team stuurt, bewaakt, programmeert, organiseert, zorgt en 
stimuleert.  
Via factsheets houden we partners betrokken en op de hoogte van de gezamenlijke focus en successen. Dit 
samenwerkingsverband is sterk en vruchtbaar. 
 

De 53 deelnemende locaties in 2017 
De deelnemende locaties waren: Atrium Den Haag, Bibliotheek Bomenbuurt, Bibliotheek Centrum, Bibliotheek Escamp, 

Bibliotheek Haagse Hout, Bibliotheek Laakkwartier, Bibliotheek Leidschenveen, Bibliotheek Loosduinen, Bibliotheek Nieuw 

Waldeck, Bibliotheek Scheveningen, Bibliotheek Schilderswijk, Bibliotheek Segbroek, Bibliotheek Transvaalkwartier, Bibliotheek 

Wateringse Veld, Bibliotheek Ypenburg, Dansacademie Den Haag, De Grote Markt, De Nieuwe Regentes, Diligentia, Fa Fa Dance 

Academy, Filmhuis Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, de Grafische Werkplaats, het Haags Historisch Museum, het 

Koninklijk Conservatorium, de Koninklijke Schouwburg, Kooman’s Poppentheater, het Koorenhuis, het Korzo theater, het 

Laaktheater, het Mauritshuis, Museum Beelden aan Zee, Museum Meermanno, Museum de Gevangenpoort, Muzee 

Scheveningen, Muziekacademie Den Haag, het Nationaal Archief, Nederlands Danstheater, Panorama Mesdag, het 

Straattheatergebied in de binnenstad, Theater aan het Spui, Theater aan het Spui - Zaal 3, Theater Dakota, theater De Vaillant, 

Theater Ludens, Theaterschool Rabarber, Vadercentrum Adam, het Zuiderstrandtheater en de vijf buurthuizen (Eibernest, 

Wijkcentrum de Octopus, Buurtschool 03, Centrum de Bario en Buurthuis de Mussen) waar in het kader van het ‘programma 

bereik bijzonder gewenst publiek’ workshops door De Betovering werden gegeven (deze stonden niet in het officiële 

programma). De workshop Mini-Burning man werd helaas, door ziekte van de workshopdocent, geannuleerd en de locatie De 

Besturing kwam hierdoor te vervallen.  

 

Evaluaties met ons publiek en onze locaties zijn essentieel. Al vele jaren worden onder het volwassen publiek ongeveer 1000 

enquêtes afgenomen. Deze onderzoeken voeren wij met een eigen programma uit. Omdat de onderzoeken een lange periode 

betreffen, kunnen wij tendensen signaleren en ontwikkelingen volgen. Wij verzamelen belangrijke informatie over bijvoorbeeld 

veranderingen in de achtergrond van ons publiek, over hun beleving van het door ons geprogrammeerde en de effectiviteit van 

de verschillende publiciteitsuitingen.  

 

Ook toetsen wij bij sleutelfiguren (zoals begeleiders van bezoekende buitenschoolse opvang of buurthuis) of dat wat we met 

onze programmering ambiëren ook als resultaat wordt neergezet. Dat blijkt veelal het geval. Daarnaast evalueren we jaarlijks 

inhoudelijk met de deelnemende locaties over de gepercipieerde publiekssamenstelling en publiekservaring.  

 

Samenwerking met andere partners  

Samenwerking met ondernemers heeft voor beiden publicitaire voordelen en draagt bij aan de economische spin-off in de stad. 

De afgelopen jaren hebben we met veel ondernemers samengewerkt. Er zijn partijen die belang hebben bij en iets over hebben 

voor een buitenprogrammering die de binnenstad verlevendigt. Voor de festivaleditie 2017 hebben de omringende 

ondernemersverenigingen en de Grote Markt zo’n € 19.000,- aan het straattheaterprogramma bijgedragen. Dit is, net als bij de 

meeste theaters, circa 50% van de uitkoopsommen. Publicitair wordt er ook samen opgetrokken met de betrokken winkeliers. 

We hebben de organisatorische verantwoordelijkheid wel meer bij de locatiepartners neergelegd, vertegenwoordigd in Stichting 

Marketing Haagse Binnenstad. De Betovering behoudt de artistieke supervisie.  

Met Kinderopvang Dak is er al jarenlang een publicitaire en inhoudelijke samenwerking. DAK kindercentra krijgt van ons als 

eerste de brochures en hun kunstvakdocent mag, na onze inhoudelijke goedkeuring, een gratis toegankelijke activiteit aanbieden 

in het festivalcentrum met zichtbaarheid voor henzelf.  Via onze sponsor Novotel (Novotel City Centre, Mecure, Ibis en Novotel 

Suites) mogen onze internationale gezelschappen tegen kostprijs overnachten, en wij informeren ons publiek dat kinderen bij 

Novotel gratis welkom zijn. Er is samenwerking met de horeca die tijdens het festival De Betovering prominent op haar menu ’s 

zet door een speciaal Betovering-kindermenu aan te bieden. En door de samenwerking met de winkeliersverenigingen bij het 

straatttheaterprogramma zijn de flyers van De Betovering (buiten programma) terug te vinden van een populaire koffiezaak in 

de Passage tot aan de Jamin en de Hema in de Grote Marktstraat. 
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Het merk De Betovering 

De Betovering is onderscheidend. Door vast te houden aan onze vier kernwaarden, doelen en ons visioen blijft ons concept 

helder. Hierdoor worden theatergezelschappen soms teleurgesteld, als we hen geen plek in het programma geven, maar we 

blijven onze duidelijke lijn naar ons publiek uitstralen.  

Het merk De Betovering innoveert ook. Mogelijk nieuwe onderdelen worden afgewogen tegen de vier kernwaarden, doelen en 

ons visioen. Nieuwe onderdelen moeten het merk verder tot leven brengen en bijdragen aan de herkenbaarheid en 

aantrekkelijkheid voor ons publiek. Zodat het (landelijk) bekend blijft dat je bij De Betovering moet zijn om 

kwaliteitsprogrammering te zien, die kinderen een intensieve verdiepende beleving geven. We willen het vertrouwen van het 

publiek de komende jaren verder vergroten.  

Het bijzondere aan De Betovering is de verbinding. De hele stad doet mee met het festival; van culturele instellingen, openbaar 

vervoer, welzijnssector, winkels en bedrijven tot bibliotheken, scholen en organisaties voor kinderopvang. In de herfstvakantie is 

het jeugdtheater tot in de vezels van de stad voelbaar. De Betovering is vanzelfsprekend in zijn bijzonderheid geworden. 

 

Positionering bij het publiek 

Wij positioneren De Betovering als de leukste herfstvakantie van Nederland!  

Ongeveer iets meer dan de helft (58%) van ons publiek komt uit Den Haag. Voor veel Hagenaars met kinderen staat de 

herfstvakantie te boek als cultuurvakantie. Juist omdat de hele stad doordrongen is van voorstellingen, workshops, installaties 

en een mogelijke verrassing om elke hoek is er nauwelijks een Hagenaar met kinderen te vinden die De Betovering niet kent. 

Ongeveer iets minder dan de helft (42%) publiek komt van buiten Den Haag en 11% van buiten de regio Haaglanden. Landelijk 

publiek ervaart een bezoek aan De Betovering als een vakantie-uitje, zoals een bezoek aan de Efteling. De Betovering wordt vaak 

als citytrip gecombineerd met winkelen, familiebezoek of een bezoek aan het strand.  

 

Positionering binnen het vakgebied 
In Den Haag heeft De Betovering een centrale en verankerde rol op het terrein van cultuur voor kinderen in de vrije tijd. De 

Betovering is het grootste meerdaagse samenwerkingsproject van cultureel Den Haag. Het binden en mobiliseren van 

verschillende partijen in dienst van het geheel is de kwaliteit van De Betovering. Samenwerking, spreiding en verankering in de 

stad zit in ons DNA. Daarbij zoeken we naar - soms niet voor de hand liggende - partners, die eenzelfde (sub)doel voor ogen 

hebben en met wie we samen cultureel kunnen ondernemen om tot een versterking te komen in programma, publiciteit of 

uitstraling.  

 

De Betovering heeft bij de theatermakers en de collega-festivals in het land het imago van een groeiend publieksfestival met een 

toonaangevend programma, dat sterk is in het realiseren van volle zalen en ook kinderen bereikt die zelden of nooit buiten 

school met cultuur in aanraking komen. De erkenning van landelijke vakgenoten uitte zich bijvoorbeeld vorig jaar in een vraag 

van stichting KijkUit of we bereid zijn om met hen samen te werken in kader van de Z@pp theaterprijzen. In 2017 vond daarom 

tijdens De Betovering de Kick Off van de ZappTheaterprijs kinderjury 2018 plaats, met daaraan gekoppeld workshops recenseren 

door Annette Embrechts. Omdat wij een publieksfestival zijn en het om publieksprijzen gaat, denken wij dat dit een feestelijke 

aanvulling is die inhoudelijk past. Ook extra aandacht voor recenseren door kinderen vinden we een interessante inhoudelijk 

aanvulling op ons programma.  

 

De Betovering is inmiddels een van de belangrijkste jeugdtheaterfestivals in Nederland. 2Turven Hoog in Almere en Tweetakt in 

Utrecht zijn andere belangrijke spelers in dit veld. 2Turven Hoog is kleiner, richt zich op peuters en kleuters, en gaat langs 

meerdere stede. Tweetakt programmeert een paar voorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar, voor jongeren, voor 16+, dus ook 

volwassenen en voor vakgenoten. Ook zet Tweetakt zwaarder in op het programmeren van beeldende kunst en muziek en kiest 

dus op die fronten minder specifiek dan De Betovering.  
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Internationaal was De Betovering enkele jaren geleden nog niet bekend. Door onze bezoeken aan internationale festivals, 

gesprekken met buitenlandse collega’s en gezelschappen en door het uitnodigen van steeds meer gezelschappen uit het 

buitenland, is onze bekendheid over de grens ieder jaar toegenomen. We zijn steeds meer een Nederlands podium geworden 

voor buitenlandse jeugdgezelschappen en een samenwerkingspartner voor vergelijkbare festivals. Met een paar internationale 

programmeurs Mohamed Elgawy (Hakawy International Arts festival for Children Egypt), Noel Jordan (Edinburgh International 

Children’s Festival) en Tony Reekie (ASK - Art Space for Kids Shanghai) is ondertussen een nauwe samenwerkingsband ontstaan 

 

Met de programmering van buitenlandse voorstellingen profileert De Betovering zich inhoudelijk ten opzichte van de reguliere 

programmering en collega-festivals. Nederland lijkt veel meer jeugdtheater te exporteren dan te importeren. De Betovering 

denkt met haar uitnodigingsbeleid een bijdrage te leveren aan het in balans brengen van de internationale samenwerking en 

daarmee aan het verduurzamen ervan. Deze functie die De Betovering gaandeweg is gaan vervullen, is relevant voor het 

Nederlandse theaterbestel.  

 

Opvallend is tegelijkertijd dat jonge versies van ons festival als paddenstoelen uit de grond lijken te komen. In Den Haag werken 

theaters samen om tijdens andere vakanties een gezamenlijk jeugdtheateraanbod te doen. Amsterdam en Tilburg beginnen met 

een internationaal jeugdtheaterfestival. Eindhoven heeft plannen en zo veel meer. Kennelijk zien steeds meer partijen de 

waarde en de kansen van wat we doen. En hoe meer partijen zich sterk maken om goede kunst en kinderen bij elkaar te 

brengen, deste meer er zal lukken. De Betovering maakt school. Amsterdam stemt haar internationale programmering voor een 

deel met ons af en andere steden vragen om ons advies. De tijd zal leren op welke wijze dit veranderend landschap nieuwe 

kansen biedt voor onze eigen rol erbinnen.   
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Zakelijk: 
Het jaar 2017 is ook financieel goed afgesloten. Na toevoeging van het voordelige resultaat van € 17.853 bedraagt het eigen 

vermogen € 67.528 waarvan € 57.528 bedoeld is als buffer voor tegenvallende resultaten. € 10.000 Is een bestemmingsreserve 

voor in 2018 geplande uitgaven in huisvesting en aanschaffing benodigdheden voor aankleding locaties. Bij de jaarrekening is 

een controleverklaring van de accountant opgenomen. 

 

De opbouw van onze financiën bestond uit circa:  

▪ 1/3 (30%) uit inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen en Dak kindercentra); 

▪ 1/3 (40%) uit subsidies (van de gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten);  

▪ 1/3 (30%) uit private fondsen (waarvan de belangrijkste het VSB Fonds, Fonds 1818 en Fonds 21 zijn). 

We hadden 70% aan eigen inkomsten. De twintig verschillende inkomstenbronnen boden een veilige spreiding en vergden 

arbeidstijd.  

 

We hebben de Culturele ANBI status, wat ruimte geeft voor fiscaal aantrekkelijke giften. Ook vermelden we graag de ‘verborgen, 

in de jaarcijfers niet-zichtbare’ product- en dienstensponsoring, bijvoorbeeld van de vrijwilligers en Novotel Den Haag City 

Centre.  

 

Governance Code Cultuur: 

Bestuur en directie werken zo veel mogelijk overeenkomstig de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur wordt 

nageleefd en verantwoord. In 2015 zijn de statuten aangepast zodat ook deze Governance “proof” zijn. Binnen het bestuur en 

de directie is in 2017 opnieuw aandacht aan dit onderwerp gegeven. In een aparte bijlage in het jaarverslag is toegelicht op 

welke wijze de code actief wordt nageleefd. 

 

De organisatie: 

Het gehele team werkt op freelancebasis.  De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in.  

De krappe bemensing zorgde in toenemende mate voor organisatorische druk. In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de 

Gemeente Den Haag, dat in oktober 2016 is vastgesteld, is de noodzaak van een organisatorische inhaalslag erkend. Er is, 

specifiek voor de versteviging van onze interne organisatie, een subsidieverhoging van € 20.000,- per jaar toegekend zonder dat 

hier additionele prestatie-eisen aan gekoppeld zijn. We hebben hiermee in 2017 onder meer een extra parttime medewerker 

kunnen aannemen. De interne organisatie bestaat nu uit 1,9 fte aan zzp-ers die het hele jaar door aan het festival werken en 0,5 

fte aan zzp-ers die gedurende een deel van het jaar meewerken. De omvang van de organisatie verhoudt zich nu weer goed tot 

de huidige programmeringsomvang. We hoopten met de vacature voor een nieuwe medior projectmedewerker in 2017 meer 

culturele diversiteit binnen het kernteam te krijgen. Uiteindelijk is onze keuze echter gevallen op een (niet-cultureel-diverse) 

kandidaat waarbij de meerwaarde van haar kennis en ervaring, zwaarder woog.  

  

Bestuur: 
In 2017 zijn twee bestuursvergaderingen gehouden. In de regel zijn dit er drie of vier, maar de onderwerpen voor de juni-

vergadering konden schriftelijk worden afgehandeld en de december-vergadering is verplaatst naar januari 2018. 

 

Belangrijke onderwerpen waren in 2017: 

▪ jaarverslag en jaarrekening over 2016; 

▪ voorbereiding van het festival 2017 inclusief de begroting; 

▪ naleving Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit; 

▪ risicoanalyse; 

▪ versterking bezetting na toekenning extra subsidie hiervoor vanaf 2017; 

▪ arbeidsrelatie medewerkers in verband met aangekondigde wetswijzigingen; 

▪ functionering directie en zelfevaluatie bestuur; 

▪ controleopdracht aan de accountant. 
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In het bestuur zijn in 2017 geen mutaties geweest. De samenstelling van het bestuur:  

• Anja Overhoff-van der Lem (voorzitter). Datum van aftreden: 10-09-2018 NB herbenoembaar voor 2*3 jaar. 

• Ton van de Langkruis (voorzitter tot 10-09-2015, sindsdien lid). Datum van aftreden: 24-09-2018. 

• Jan Helderman (penningmeester). Datum van aftreden: 12-02-2019 NB herbenoembaar voor 3 jaar 

• Karin Lucet (secretaris). Datum van aftreden: 01-03-2018. 

• Maurice Haak (lid). Datum van aftreden: 18-09-2020 NB herbenoembaar voor 3 jaar 

 
Karin Lucet is per 1 maart 2018 afgetreden. De maximale zittingstermijn van drie maal drie jaar zat erop. We danken Karin 

hierbij voor de negen jaar waarin ze ons met haar betrokkenheid en kunde, en haar hart voor het jeugdtheater, met raad en 

daad bijstond. Naast Karin is ook Ton van de Langkruis in 2018 door zijn maximaal aantal termijnen heen. Er wordt dus gezocht 

naar vervanging. Daarbij streven we ernaar om het bestuur, qua culturele diversiteit, een betere afspiegeling te laten zijn van de 

samenleving. 
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Successen 
▪ Het festival staat inhoudelijk stevig en bereikt veel (ook bijzonder gewenst) publiek. Dit heeft ook effect op de kwaliteit; 

▪ Het is gelukt om het Festival voor het eerst groots te openen met een voorstelling in de grote zaal van de Koninklijke 

Schouwburg. Ook is het gelukt om, behalve festivalcentra in Theater aan het Spui en Theater Dakota, ook een reizend 

festivalcentrum op te tuigen, dat de wijken aandeed bij Muzee Scheveningen, De Nieuwe Regentes in valkenbos en bij 

theater De Vaillant in de Schilderswijk; 

▪ Het grote aantal internationale voorstellingen. In 2015 waren er nog 14 verschillende internationale gezelschappen met 

80 uitvoeringen. In 2017 waren dat er 18 gezelschappen met 93 uitvoeringen; 

▪ Voor het eerst coproduceerden we het straattheaterprogramma De Betovering naar Buiten samen met de Stichting 

Marketing Haagse Binnenstad. Dit is voor ons belangrijk omdat we de organisatorische verantwoordelijkheid ervan 

willen verleggen buiten onze kernorganisatie. De artistieke verantwoordelijkheid blijft wel bij ons. Dat kan met deze 

partner. Het buitenprogramma was, geholpen door het hele warme weer, buitengewoon succesvol dit jaar. Bovendien 

zijn in 2017 twee nieuwe meebetalende (winkel-) gebieden aangehaakt.  

▪ Alle partners van afgelopen jaar hebben aangegeven weer te willen samenwerken, en er hebben zich al nieuwe gemeld.  

▪ Het is gelukt om in 2017 ons team structureel te versterken met een goede vierde parttime freelancer, gebruik makend 

van de hiervoor gealloceerde subsidie van de gemeente Den Haag; 

▪ Onze nieuwe website is gebouwd en gelanceerd. De functionaliteit van zowel de front- en backend van de website is 

sterk verbeterd; 

▪ We zijn een samenwerking aangegaan met de Z@pp Theaterprijs, waarbij de overdracht van de kinderjury plaatsvond 

tijdens De Betovering en er extra aandacht was voor het recenseren door kinderen. 

 
 

Wat minder goed ging 
▪ Keerzijde van het succesvolle buitenprogramma met het mooie weer, waren de wat achtergebleven bezoekersaantallen 

voor de binnenprogrammering op die eerste hete dagen;  

▪ Het vanzelfsprekende succes van het nieuw geïnitieerde knallende slotfeest op (de tweede) zaterdagavond hadden we 

te hoog ingeschat. Het publiek leek er maar niet op af te komen, het leefde niet. Tijdens de festivalweek moesten alle 

hens aan dek, om voldoende publiek op de been te brengen en enthousiast te maken om het slotfeest toch tot een 

echt feestje te maken. Dat is gelukt, maar een aantal zaken zullen we voor het slotfeest volgend jaar publicitair en 

organisatorisch anders aanpakken.  

▪ In alle drukte met de (bouw en lancering van de) nieuwe website is de aandacht voor overige digitale marketing, via 

Google-AdWords en social media te veel ondergesneeuwd. Dat pakken we in 2018 weer op.  

 
 

Bedreigingen 
▪ Het belang van externe partijen om deel te willen zijn van De Betovering, legt druk op het beheren van onze goede 

relaties enerzijds en het behouden van onze integriteit, artistieke inhoudelijkheid en tijd anderzijds; 

▪ De jaarlijkse organisatiecyclus van een jaar blijft erg kort. Programmering dient steeds eerder vastgelegd te worden. Dit 

creëert een spanningsveld tussen het moment waarop wij ons budget helder hebben en het moment dat wij de 

programmering vast moeten leggen. Meerjarige toekenningen, en langer dan een jaar van tevoren mogen aanvragen, 

zijn de meest voor de hand liggende oplossingen hiervoor. Deze stroken echter niet met het beleid van een paar 

fondsen die voor ons van essentieel belang zijn. 
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Kansen 
▪ Jonge versies van ons festival die als paddenstoelen uit de grond lijken te komen. De Betovering maakt school en 

meerdere partijen werken aan een vergelijkbaar doel. Dit veranderend landschap biedt nieuwe kansen voor onze eigen 

rol erbinnen; 

▪ De organisatie van Feest aan Zee (themajaar Den Haag 2018) heeft ons als samenwerkingspartner uitgenodigd en daar 

een budget aan gekoppeld. Dat betekent concreet dat we een additionele programmering aan het strand kunnen doen, 

en we gaan hierbij samenwerken met ‘Plastic Circle’. Met kunst als taal dompelen kinderen zich onder in de thematiek 

van Plastic Soep en Ocean Cleanup;  

▪ De samenwerking met de organisatie van Feest aan Zee lijkt daarnaast mogelijkheden te bieden om een pilot te kunnen 

opzetten voor jaarlijks terugkerende culturele spelen op de Haagse scholen: een cultuurdag light, met activiteiten die 

tussen kunsteducatie en kunst in de vrije tijd in liggen. Een variant op de landelijke (sportieve) Koningsspelen. Deze dag 

zou dan de vrijdag voor de herfstvakantie zijn, in Den Haag een logische overgangsdag richting kunst in de vrije tijd. Dit 

jaar zou deze dag, in het kader van Feest aan Zee, mogelijk resulteren in een gezamenlijke performance op het strand 

aan het eind van de middag. CultuurSchakel, de organisatie die onder andere kunsteducatie op school coördineert,  

heeft aangegeven dit project te willen coproduceren; 

▪ Internationale contacten gelegd in 2017 willen ons helpen bij het introduceren van ‘relax-performances’. Daarnaast 

gaan we een aantal extra prikkelvrije zones maken bij een paar festivalcentra. Zo kunnen we (een deel van) het festival 

beter toegankelijk maken voor meer kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum. 
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De kernwaarden van De Betovering zijn en blijven:  
▪ Kwaliteit van de programmering; 

▪ Het publiek - zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd - als uitgangspunt; 

▪ Internationaal en cultureel divers; 

▪ Samenwerking en spreiding in de stad. 

 

 

Wij geven prioriteit aan onderstaande onderdelen van onze meerjarige strategie: 
▪ Programmering en bereik: blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering en een blijvende inzet 

voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken; 

▪ B2B marketing: Blijvende aandacht voor samenwerking en spreiding in de stad, het vinden en behouden van partners 

die de groei mede mogelijk maken, cultureel ondernemend denken; 

▪ Gedoseerde groei: na de explosieve groei van de afgelopen jaren, willen we in de periode 2017-2020 de groei, mits we 

er additionele financiering voor vinden, gedoseerd doorzetten. We gaan dan uit van gemiddeld 4 extra voorstellingen 

en 4 extra workshops per jaar. Zo verwachten we dat we de organisatie- en de festivalgroei gelijkwaardig op kunnen 

laten gaan.  

 

 

En verder: 

▪ Gaan we samenwerken met Feest aan Zee. We hopen hierbinnen ook een pilot te kunnen opzetten voor jaarlijks 

terugkerende culturele spelen op de Haagse scholen: een cultuurdag light, met activiteiten die tussen kunsteducatie en 

kunst in de vrije tijd in liggen. Een variant op de landelijke (sportieve) Koningsspelen. Dit jaar zou deze dag, in het kader 

van Feest aan Zee, mogelijk resulteren in een gezamenlijke performance op het strand aan het eind van de middag; 

▪ Gaan we relax-performances programmeren en prikkelvrije zones maken bij een paar festivalcentra, om zo (een deel 

van) het festival beter toegankelijk te maken voor meer kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog 

sensitieve spectrum; 

▪ Gaan we de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw onderzoeken; 

▪ Kijken wij enorm uit naar de volgende editie: vrijdag 19 t/m zaterdag 27 oktober 2018 

 
 

 
We bouwen de komende jaren verder aan onze doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis te 
laten maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- 
als buitenland en hen zo de kracht van de verbeelding te laten ervaren. Dit doen we door de artistieke kwaliteit te 
borgen en te ontwikkelen, door intensief te communiceren met onze partners en ons publiek, en door goed 
cultureel ondernemerschap. Stichting De Betovering wil hiermee bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur 
door, en aan de ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen.  
 
 

 
 
 
 
 



Pagina 21 van 47 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagina 22 van 47 
 

FESTIVAL DE BETOVERING 
 

 

 

BIJLAGEN 
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Inleiding  
Het Programma Bijzonder gewenst publiek heeft tot doel om ouders en kinderen die niet uit zichzelf theater of musea bezoeken 
te betrekken bij en te enthousiasmeren voor het festival. We proberen binnen dit programma drempels te constateren en die te 
verlagen of weg te nemen voor de beoogde doelgroepen. 
 
We doen dat door naar de doelgroep toe te gaan, door gesprekken te voeren met buurthuizen, wijkcentra en andersoortige 
buurtorganisaties. We hopen zo dichterbij de doelgroep te komen en in hun eigen omgeving willen we ze kennis laten maken 
met de Betovering.  We hebben bijvoorbeeld voorlichting gegeven over het festival, boden rondleidingen in samenwerkende 
theaters aan en stelden op aanvraag een programma op maat op voor de buurtorganisatie. We richtten ons dit jaar op 3 wijken: 
Schilderswijk, Escamp en, voor het eerst dit jaar, Kortenbos. 
 
De samenwerkingen met de organisaties van vorig(e) ja(a)r(en) in de Schilderswijk en Escamp zijn bijna allemaal behouden en 
hebben we weten uit te breiden wat heeft geleid tot een nog groter bereik binnen de doelgroep. 
 
Bij het Programma Bijzonder Gewenst Publiek richten we ons naast de wijken ook op een andere doelgroep: (ouders van) 
kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. We hebben onderzocht hoe we deze groep kunnen bereiken en 
vervolgens hoe we ze kunnen bedienen binnen ons festival. Ook zijn er eerste stappen gezet naar een aantal organisaties die 
zich ontfermen over deze doelgroepen waarmee we hoopten een samenwerking tot stand te brengen. Daarnaast zijn we dit jaar 
begonnen met onderzoek doen naar het bereiken en bedienen van kinderen met autisme en ADHD. Met dit programma hebben 
we weer een hoop Haagse kinderen een onvergetelijke herfstvakantie kunnen geven.  

 
Wijkflyer 
Er is ook dit jaar weer een wijkflyer gemaakt met daarin een overzicht van de activiteiten in stadsdeel Centrum en Escamp. 
Daarnaast hadden we de ook het aanbod van de festivalcentra in Theater aan het Spui en Dakota uitgelicht op de wijkflyer. De 
wijkflyer is verspreid in het Centrum, Kortenbos en Escamp.  

 
Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken voorafgaand aan het festival 
Ter voorbereiding op het festival is onze projectleider actief bezig geweest met het benaderen van buurthuizen in 
bovengenoemde wijken. Zowel de bestaande contacten als nieuwe contacten werden aangeschreven en er werden afspraken 
gemaakt met de organisaties die enthousiast reageerden en graag (weer) wilden samenwerken. Deze samenwerkingen konden 
bestaand uit verschillende delen.  
 
We boden rondleidingen en presentaties aan voorafgaand aan het festival om de bezoekers van de buurthuizen bekend te 
maken met en te enthousiasmeren voor het festival. Daarnaast boden we een programma op maat aan zodat de buurthuizen 
worden geholpen in het maken van een keuze voor hun bezoek aan het festival. 
 
Publiciteit werd o.a. gemaakt via: 
 

- Escampfestival 
- De muurkrant bij Centrum voor Jeugd en Gezin 
- Een Betovering stand bij Blended Festival in de Schilderswijk 
- Verspreiden van flyers bij alle deelnemende buurthuizen 
- Facebookberichten op de facebook van diverse wijkcentra 
- Vouchers en programmaboekjes naar gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd via de Voedselbank 
- Een kleurwedstrijd die we hebben uitgezet bij de basisscholen in Escamp in samenwerking met Theater Dakota 
- Een presentatie bij Wijknet Escamp 
- Het geven van presentaties tijdens koffie-ochtenden, knutselmiddagen en oudermiddagen in wijkcentra. 
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Rondleidingen en presentaties voorafgaand aan het festival 
Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar weer presentaties gegevens in de wijkcentra om ouders en kinderen kennis te laten 
maken met de Betovering, een selectie van ons aanbod te tonen en om hun vragen te beantwoorden. Ook zijn er weer 
rondleidingen gegeven in Theater de Vaillant en Theater Dakota. Dit heeft goed gewerkt, er waren zelfs moeders die tijdens de 
rondleiding in Theater Dakota aangaven te willen helpen als vrijwilliger tijdens de Betovering. Dit heeft dus een goed effect. We 
konden de ouders te woord staan, hun vragen beantwoorden en ze helpen met een keuze te maken voor een bezoek met hun 
kind. Er waren in totaal 138 deelnemers aan deze presentaties, waarvan 54 een rondleiding hebben gehad. 

 
Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken tijdens het festival 
We hebben ook dit jaar weer extra zichtbaarheid gecreëerd op de Leyweg in Escamp. We hebben de skaters van Stuntskate 
gevraagd om op rolschaatsen door de wijk te gaan en flyers uit te delen terwijl ze kunstjes deden. Een korte impressie hiervan is 
te vinden via de volgende link: https://www.facebook.com/thisissoul/videos/10155769210382103/ 

 
De festivalcentra 
De afgelopen jaren was Theater Dakota met succes een satelliet – festivalcentrum. Theater de Vaillant draaide ook al langer mee 
als festivalcentrum maar dit jaar sloten ze zich ook als satelliet locatie met een uitgebreider programma. Dit jaar hebben we ook 
nog Muzee Scheveningen en Theater de Nieuwe Regentes aan dat rijtje toegevoegd. Theater Dakota en Theater aan het Spui 
waren net zoals vorig jaar gedurende het hele festival open als festivalcentrum. Theater de Vaillant, Muzee en Theater de 
Regentes wisselde elkaar af in dagen tijdens het festival.  
 
We hebben dit jaar onze satellieten en het (hoofd) festivalcentrum in Theater aan het Spui betrokken bij het programma 
Bijzonder Gewenst Publiek. Zo heeft de projectleider meerdere bezoeken georganiseerd voor groepen kinderen van 
verschillende wijkcentra aan de festivalcentra in Theater aan het Spui en De Nieuwe Regentes. Daarnaast merken we dat steeds 
meer ouders en kinderen vanuit Escamp en de Schilderswijk zelf hun weg vinden naar de Betovering. Zo waren er kinderen die 
hadden deelgenomen aan een programma op maat ook te vinden als reguliere bezoeker van een festivalcentrum.  
 
In het festivalcentrum van Theater aan het Spui hebben we dit jaar verschillende groepen kinderen van wijkcentra mogen 
ontvangen die kwamen deelnemen aan de workshops. Daarnaast hebben we dit voor het eerst een prikkelarme ruimte 
gecreëerd om kinderen met bijvoorbeeld autisme de gelegenheid te bieden zich terug te trekken. Ten slotte hebben we dit jaar 
weer samengewerkt met de organisatie Middin. Vrijwilligers met een beperking kwamen helpen bij de activiteiten in het 
festivalcentrum.  
 
Er is in de Theater de Vaillant een doelgroep programmering opgezet in samenwerking met Art(S)Cool. Er waren verschillende 
workshops en activiteiten afgestemd op de wijkbewoners. Het was een groot succes in Theater de Vaillant omdat we veel 
kinderen uit de Schilderswijk hebben kunnen bedienen.  
 
Bij Theater Dakota hebben we dit jaar weer een fijne samenwerking ervaren. Onze projectleider heeft contact opgenomen met 
scholen in Escamp en een actie uitgezet om kinderen naar het festivalcentrum te trekken. Daarnaast zijn er verschillende 
wijkcentra in Escamp geattendeerd op de activiteiten van het festivalcentrum. Voor volgend jaar zou Theater Dakota graag een 
gratis doorlopende activiteit erbij willen om het gratis aanbod te vergroten. Theater Dakota doet volgend jaar weer graag mee 
maar heeft aangegeven dat het festivalcentrum het beste bezocht wordt in combinatie met theaterprogrammering. We zijn aan 
het onderzoeken hoe we daar volgend jaar beter op kunnen inspelen.  
 
Theater de Nieuwe Regentes en Muzee Scheveningen deden dit jaar als eerste mee als festivalcentrum. In Muzee Scheveningen 
was het een groot succes. Veel kindercentra uit Scheveningen brachten een bezoek aan het festivalcentrum. Hetzelfde geldt 
voor Theater de Nieuwe Regentes waar ook onze projectleider een bezoek aan heeft gebracht met een groep kinderen. Gezien 
het succes zetten wij volgend jaar weer in op deze locaties in combinatie met programma Bijzonder gewenst publiek.  
 

Extra programmering 
Workshop Drama 
 
Voor de organisaties uit de Schilderswijk die een voorstelling bezochten hadden we een workshop Drama met het thema ‘Feest’ 
in de aanbieding. Deze workshop konden we op locatie aanbieden. We hebben met succes vijf workshops gegeven bij 
verschillende buurthuizen. De workshops vielen in de smaak bij de buurthuizen en de kinderen.  
 
We deelden na afloop een overzicht uit met wat er nog meer te doen was en we zagen een aantal kinderen van de workshop 
later nog terug in Theater aan het Spui en Theater De Nieuwe Regentes. 
 

https://www.facebook.com/thisissoul/videos/10155769210382103/
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De resultaten 
In totaal hebben we in de twee (!) wijken 751 deelnemers bereikt met het Programma Bijzonder Gewenst Publiek. 
 
Voorlichtingen en rondleidingen: 
Totaal:      192 
Uit de Schilderswijk:    58 
Uit Escamp:     120 
Uit Kortenbos:     0 
Vanuit toegankelijkheidsinstellingen:  14 
 
Tijdens festival: 
Realisatie totaal:     559 
Uit de Schilderswijk:    310 
Uit Escamp:     243 
Uit Kortenbos:     0 
Vanuit toegankelijkheidsinstellingen:  6 
 
2016: 
In 2016 waren er in de drie (!) wijken samen bij de voorlichtingen en rondleidingen 154 deelnemers en tijdens het festival 665 
deelnemers. 
 

Samenvattend 
We hebben met het Programma Bijzonder Gewenst Publiek meer publiek per wijk getrokken dan vorig jaar. In Kortenbos liep 
het minder dan verwacht. Er zijn weinig organisaties waarmee we konden samenwerken waardoor het project in deze wijk 
weinig kans van slagen had. Volgend jaar zullen we opnieuw contact opnemen met de organisaties in Kortenbos om alsnog ze 
meer te betrekken bij de Betovering. In Schilderswijk en Escamp verliep alles goed en hebben we dit jaar meer draagvlak kunnen 
creëren. We zijn er blij met zowel de bestaande als nieuwe contacten die dit jaar hebben bijgedragen aan het programma.  

 
Toegankelijkheid 
We hebben ons dit jaar gericht op de volgende doelgroepen: 

- Dove en slechthorende kinderen 
- Blinde en slechtziende kinderen  
- Middin 
- Kinderen met autisme en ADHD 

 
Dove en blinde kinderen 
Doven en blinden zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. We hebben dit jaar contact gehad met de organisaties Komt het Zien!, 
Mutesounds en Wattelt!.  
 
Komt het Zien! verzorgt audiodescripties en we hebben een samenwerking onderzocht waarbij Komt het Zien! de organisatie 
rondom de audiodescriptievoorstelling op zich neemt en hun eigen netwerk aanboort om te komen kijken. We hebben 
afgesproken om volgend jaar de samenwerking voort te zetten en mogelijk een audioscriptievoorstelling te realiseren.  
 
We hebben wat betreft het bereiken van de dove kinderen contact gehad met MuteSounds en Wattelt. We zijn bezig geweest 
met het uitzoeken of MuteSounds een voorstelling zou kunnen voorzien van een tolk en daarvoor ook een groep dove kinderen 
kan bereiken. Volgend jaar gaat Mutesounds een voorstel uitwerken voor de Betovering. Wattelt! ondersteunt organisaties op 
het gebied van toegankelijkheid voor dove kinderen. We hebben ze gevraagd of zij een voorstelling kunnen uitkiezen en 
toegankelijk kunnen maken voor dove kinderen. Wattelt! kon ons in 2017 niet voorzien van een voorstelling en adviseerde ons 
om volgend jaar wederom contact met ze op te nemen. Ondanks dat we dit jaar nog geen voorstellingen voor deze doelgroep 
hebben kunnen realiseren blijven we wel in contact met de bovenstaande organisaties. Deze doelgroep is geen prioriteit op 
basis van ervaring, maar we willen wel in contact blijven met de sleutelfiguren om geen nieuwe kansen te missen.  
 
We hebben wel de bewegwijzering zo aangepast dat slechtzienden het beter kunnen zien, door meer contrasterende kleuren te 
gebruiken. Ook hing de bewegwijzering lager zodat ook rolstoelgebruikers dit beter kunnen lezen. Ook is er een mailing uit 
gegaan naar alle organisaties die met dove kinderen werken over onze No Dutch Required (NDR) voorstellingen. Deze zijn voor 
dove kinderen ook interessant aangezien er geen tekst in deze voorstellingen zit. Deze mail is naar MuteSounds, Wattelt!, FoDok 
en het Jean Couprie Theaterfonds gestuurd. 
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We hebben dit jaar geen duurzame samenwerking kunnen opbouwen met organisaties voor dove en blinde kinderen. We 
denken dat het beter is om de uren van de projectleider volgend jaar in te zetten voor meer onderzoek over en uitvoeren van 
ideeën voor kinderen met autisme. Wel gaan we nog met Komt het Zien! tijdig contact opnemen om te kijken of we wat voor 
elkaar kunnen betekenen. Daar ligt een warm contact dat goed is om te onderhouden. 
 
Middin 
We hebben, net als vorig jaar, met vrijwilligers van Middin gewerkt die een beperking hebben. Zo maken we niet alleen het 
publiek, maar ook onze medewerkers bewust van een inclusieve samenleving. De wens vanuit Middin was om de vrijwilligers in 
te zetten bij een van de deelnemende musea. We hebben verschillende musea benaderd en het Mauritshuis, de 
Gevangenenpoort en Panorama Mesdag stonden hier erg positief tegenover. Echter, het was te kort dag om het nog te regelen 
voor dit jaar. We gaan hier volgend jaar dus eerder mee starten om dit op te zetten. Dit jaar stonden de vrijwilligers van Middin 
in Theater aan het Spui op maandag, donderdag en vrijdag.  
 
Autisme en SBO-scholen 
We wilden dit jaar graag onderzoeken hoe we kinderen met een autistische storing beter kunnen bedienen tijdens het festival. 
We hebben dit jaar een prikkelarme ruimte gerealiseerd in Theater aan het Spui. Dit is een apart hoekje waar de kinderen tot 
rust kunnen komen en vrij zijn van de drukte om hen heen.  
 
Volgend jaar willen we extra prikkelarme ruimtes maken en ook ‘relaxperformances’ programmeren, waar harde muziek en felle 
lichten uit worden gehaald, het zaallicht aan blijft en waarbij publiek in en uit kan gaan. Om meer te weten te komen over deze 
doelgroep in relatie tot festival- en theaterbezoek, hebben we  een aantal professionals uit het veld benaderd om te kijken waar 
de mogelijkheden liggen om ook voor deze groep kinderen een aantrekkelijk aanbod te creëren. Hoe ervaren deze kinderen een 
theaterbezoek? En waar moeten wij als organisatie rekening mee houden? Deze vragen hebben we samen met de professionals 
onderzocht.  
 
Daarnaast is er ook een mail gestuurd naar de SBO-scholen in Den Haag. Ten eerste om de Betovering onder de aandacht te 
brengen en om ze te laten weten dat we graag meedenken over hoe we hun leerlingen een plezierig bezoek kunnen laten 
beleven. Naar aanleiding van deze mail zijn ook enige gesprekken gehad met scholen waaruit we weer wat wijzer zijn geworden 
over het bereiken van deze doelgroep. 

 
Tips uit het veld  
We zijn dit jaar een stuk wijzer geworden op het gebied van autisme en met name dat ook elk kind hierin verschillend is. Alle 
professionals die we hebben gesproken zeggen dat autisme een breed spectrum is aan stoornissen en dat het dus lastig is om te 
spreken voor alle kinderen met autisme. Daarnaast is het wel algemeen bekend dat kinderen met autisme extreem gevoelig zijn 
voor prikkels, aanrakingen, onverwachte gebeurtenissen en dat ze taal erg letterlijk nemen.  
 
Hieruit komen al een aantal leerpunten: bij workshops zouden we beter kunnen opletten met kleine aanrakingen (bijvoorbeeld 
een hand op de schouder) en met de taal. Bijvoorbeeld: ‘je mag nu knutselen’ is voor een kind met autisme te vaag. 1: Knutselen 
is een vaag begrip, 2: Het mag wel maar het hoeft dus niet. Het is beter om een stappenplan te maken: Pak je schaar, pak een 
papier, vouw dit papier dubbel en knip de vouwlijn. 
 
Ook bij een voorstelling moet je hier rekening mee houden. Grapjes en sarcasme nemen zij letterlijk. Dus als je een aangepaste 
voorstelling wilt maken, moet je hiermee rekening houden in de voorstelling, maar ook in de communicatie voor en na de 
voorstelling. 
 
Het beste is een toneelvoorstelling met een duidelijke hoofdlijn. Moet een rustige voorstelling zijn, niet teveel zijlijnen, één 
hoofdverhaal. Niet dat er op vijf plekken tegelijk iets bezig is, alles komt namelijk binnen bij deze kinderen en ze kunnen dit niet 
allemaal plaatsen. 
 
Wat we verder nog aan aanpassingen zouden kunnen doen, zijn de meningen verdeeld. De suggestie was om geluiddempende 
koptelefoons aan te schaffen en deze aan te bieden. Maar dit is tijdens een ander gesprek afgezwakt. De tip was om te 
vermelden aan ouders en kinderen dat ze hun eigen koptelefoon kunnen meenemen. Hierdoor voelen ze zich ook al welkom. 
Volgens de één zijn pictogrammen erg belangrijk, volgens de ander worden deze wel gebruikt bij jonge kinderen maar is het niet 
noodzakelijk. We zouden dus kunnen kiezen of we regels en bewegwijzering in pictogrammen of in tekst ophangen. 
 
Het plaatsen van foto’s van bijvoorbeeld de ingang, de zaal, de toiletten is een goed idee. Dit helpt om het bezoek voor het kind 
zo voorspelbaar mogelijk te maken 
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Als laatste hebben we het ook gehad over de prikkelarme ruimte die we dit jaar al hadden geplaatst in ons festivalcentrum 
Theater aan het Spui. Iedereen vond dit een erg goed idee maar er was een tip om dit de volgende keer niet op de drukste plek 
van het festival te doen, aangezien kinderen met autisme niet zo snel naar de drukste plek gaan. 
Nog een andere tip was om een videoschermpje in de prikkelarme ruimte te hangen waarop de voorstelling te volgen is. Mocht 
het voor sommige kinderen te veel worden in de zaal vol met andere mensen, kunnen ze zich hier terugtrekken en toch de 
voorstelling meekijken. 
 
Er zijn dus heel wat tips uit het onderzoek gerold waar we volgend jaar verder mee kunnen. 
 
Concrete actiepunten voor volgend jaar 
 

- We gaan weer samenwerken met Middin, dit keer zullen we proberen ze in een museum te laten werken 
- Contact opnemen met Wattelt! Om te kijken of ze hun achterban kunnen vertellen over onze NDR performances 
- Contact opnemen met Komt het Zien! Om te kijken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen 
- We gaan een rustiger locatie 1 dag autismevriendelijk maken 
- Waar we een relaxperformance zullen programmeren 
- We gaan een tweede prikkelarme zone creëren op deze locatie 
- We gaan boekjes te maken met pictogrammen en uitleg over de locatie 
- We zorgen voor een aanspreekpunt voor kinderen en ouders 
- Op onze website gaan we plaatsen dat kinderen zich vrij mogen voelen om hun geluiddempende koptelefoon mee te 

nemen  
 

Samenvattend 
We zijn als organisatie flink gegroeid op gebied van kennis rondom deze kwetsbare groepen. Voor volgend jaar zullen we 
wederom contact opnemen met de hierboven genoemde organisaties en onze samenwerking voort zetten met Middin. We 
zullen kijken waar er meer kansen liggen voor Middin zodat hun vrijwilligers ook in een ander theater of musea aan de slag 
kunnen. Voor organisaties zoals Komt het Zien!, Mutesounds en Wattelt! zijn de eerste stappen gezet. Volgend jaar zullen wij 
weer intensief aan de slag gaan om deze mee te nemen in ons verdere onderzoek. 
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Workshop Titel evenement Uitvoeringen Uniek

Podiumkunsten Toneelatel ier Waar i s  de wind? 1 1

Podiumkunsten Workshop Theater Impro voor kids  9+ en 11+ 2 1

Podiumkunsten Workshop theater Toneelspelen 4 & 5 jaar 4 1

Podiumkunsten Workshop theater Toneelspelen 6 & 7 jaar 2 1

Podiumkunsten Workshop theater Toneelspelen 8 & 9 jaar 1 1

Podiumkunsten Workshoptra ject Ik red iedereen (5 dagen) 1 1

Podiumkunsten Workshop Recens ies  schri jven 1 1

Podiumkunsten Workshop muziek Band4Kids 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Band4You 6 1

Podiumkunsten Workshop muziek BASIS voor blazers  1 1

Podiumkunsten Workshop muziek Cel lo4Kids 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Cel lo4You 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Guitar4Kids 6 1

Podiumkunsten Workshop muziek Guitar4You 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Harp4Kids 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Harp4You 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Instrumentenproeveri j 1 1

Podiumkunsten Workshop muziek Mus ica l4Kids 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Mus ica l4You 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Piano4Kids 6 1

Podiumkunsten Workshop muziek Piano4You 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Song4Kids 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Song4You 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Ukkieconcert 3 1

Podiumkunsten Workshop muziek Viol in4Kids 2 1

Podiumkunsten Workshop muziek Viol in4You 2 1

Podiumkunsten Workshop dans  Dansen op rol lerskates  (4+ en 8+) 2 2

Podiumkunsten Workshop dans  Dansfeest 3 1

Podiumkunsten Workshop dans  Klass iek Bal let 1 1

Podiumkunsten Workshop dans  NDT Reis t 1 1

Podiumkunsten Workshop dans  Peuterdans  2 1

Podiumkunsten Workshop dans  Streetdance 10+ 1 1

Podiumkunsten Workshop dans  Streetdance 4+ 2 1

Podiumkunsten Workshop dans  Streetdance 7+ 2 1

Podiumkunsten Workshop dans  Urban dance 11+ en 9+ 2 1

Podiumkunsten Workshop muziek Hoolahoop4You 3 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop De Gevangenpoort i s  een puzzel 2 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Ik ben Mondriaan 2 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Maak je eigen muziekinstrument 1 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Mauri ts  Muis  7 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Ontdek Vincent van Gogh in jezel f! 4 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Ontwerp jouw huis  in s ti jl 3 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Papier scheppen 7 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Reis journaal  Maken 7 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Strandfotografie 5 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Wie i s  jouw held? 6 1

Museumbezoek & beeldendMuseumbezoek met workshop Zel fportretten 7 1

Museumbezoek & beeldendWorkshop beeldend Middeleeuws schi lderen 2 1

Multimedia  Workshop fi lm Betoverende verhalen 5 1

Multimedia  Workshop fi lm Maak je eigen Soundtrack 5 1

Multimedia  Workshop fi lm Wat i s  Fi lm? 4 1

Festiva lcentra 3d Feesttekenen 8 1

Festiva lcentra De wereld op zi jn kop 4 1

Festiva lcentra De Zageri j 8 1

Festiva lcentra Feest bi j DAK 8 1

Festiva lcentra Mutant me 8 1

Festiva lcentra TAS 7 1

Festiva lcentra Zelvendam 8 1

Beeldend Workshop beeldend Het Spuiplein - mi jn ideale speelplek 6 1

Beeldend Workshop beeldend Out of the Box 3+ 1 1

Beeldend Workshop beeldend Out of the Box 4+ 1 1

Beeldend Workshop beeldend Out of the box 6+ 1 1

Beeldend Workshop beeldend SchuimParty 4+ 4 1

Beeldend Workshop beeldend SchuimParty 6+ 1 1

Beeldend Workshop beeldend Sculptuur 7+ 2 1

Beeldend Workshops  poëzie en/of beeldend Ik ben sot 4 2

Totalen 229 68

Overige activiteiten Uitvoeringen Uniek

BETOVERING WOOGIE BOOGIE 1 1

FESTIVALCENTRUM: De Nieuwe Regentes  - Ikke 3 1

FESTIVALCENTRUM: Muzee Scheveningen - Ikke 1 1

FESTIVALCENTRUM: Theater aan het Spui  - Ikke 8 1

FESTIVALCENTRUM: Theater Dakota - Ikke 8 1

FESTIVALCENTRUM: theater De Vai l lant 1 1

Vri j dansen op rol lerskates 1 1

Kick off Zapp Theaterpri js  2018 1 1

totalen 24 8

Voorstellingen regulier Uitvoeringen Uniek int*

A Zick Zack Puff 1 1 *
Af ti jgertje af (Down tiger down) 15 1 *
Bizar 3 1 *
Een gat in de lucht (Ein Loch is t meis tens  rund) 4 1 *
Gezien (Vu) 4 1 *
Het bos  van Grimm (El  bosque de Grimm) 2 1 *
Het ontbrekende l icht (The Miss ing Light) 4 1 *
Klutserkrakkeki l i l i lokatastrof 4 1 *
Mile(s )tones 2 1 *
Opa's  zolder (Le Grenier à  Pépé) 2 1 *
Pakman 9 1 *
Poggle 4 1 *
Ssst! 4 1 *
Twintig Tenen (Twenty Toes) 12 1 *
Iki lol iki 5 1 *
BB 3 1
Binnenstebuiten 21 1
Blauw gras 2 1
Boer Boris 2 1
Boom en de jongen 14 1
Botje 2 1
Buurman in de natuur 1 1
De Apenbroodboom 1 1
De Dromeneter 2 1
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 2 1
De Worstelaar 2 1
Enkeltje Mars  1 1
Er was  weer... De nieuwe kleren van de keizer 12 1
Fiep fiep vogeltje 2 1
Het feest van Nans i  1 1
Het Spookje 2 1
Het vi jfde couplet! 1 1
Ji j bent 'm! 2 1
Klass iek voor baby's  3 1
Lekker belangri jk 1 1
Lunchtrommels! 1 1
Mappamondo 2 1
Meneertje Meer 4 1
Monsters 1 1
Nyx 1 1
Overtreffende trap 1 1
Roeptoeters  & Blaaskaken 1 1
Superoma 2 1
Trui 3 1
VaarWel 4 1
Walvis Jong 4 1
Wat er gebeurde terwi jl  de mussen de polka  dansten1 1

totalen: 177 47

Voorstellingen: Straattheater & Instalaties Uitvoeringen Uniek int*

De Grand Piano 8 1
De Groenten Nannies  (The Vegetable Nannies) 8 1 *
De Kudde (Die Herde der Maschinenwesen) 4 1 *
DJ FRIETMACHINE (insta l latie) 12 1
Kiddy Ride Pol ice Patrol 8 1
Space-Ci -Men 4 1
Walkabout 12 1
Cow-Go-round (carrousel ) 6 1 *

totalen 62 8 3

Voorstellingen: Film Uitvoeringen Uniek

Fi lm: Casper en Emma gaan de bergen in 8 1
Fi lm: Cloudboy 8 1
Fi lm: Dikkertje Dap (Fi lmhuis ) 8 1
Fi lm: Dikkertje Dap (Fi lmhuis  in Dakota) 8 x
Fi lm: Johan en de Verenkoning 8 1
Fi lm: Raafje met de Rode Sok 8 1
Fi lm: Solan en Ludwig, de Grote Kaasrace 8 1

totalen 56 6
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NALEVING GOVERNANCE CODE CULTUUR DE BETOVERING  
 
De 9 principes met daarna de feitelijke situatie: 
 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur 
De Betovering heeft de intentie de code integraal toe te passen met waar nodig de beperkingen die bij deze organisatie 
passen gegeven de doelstelling, de aard en de kleine omvang. Afwijkingen worden zo goed mogelijk toegelicht.  Het 
jaarverslag wordt ook op de website gepubliceerd zodat de toepassing van de code ook aan externe gebruikers wordt 
toegelicht. 
 

2. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust 
De Betovering heeft gekozen voor het bestuur-model. In 2017 heeft het bestuur deze keuze opnieuw besproken en 
herbevestigd waarbij is geconcludeerd dat dit model een goede basis is voor het functioneren van directie en bestuur 
met ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit model is ook vastgelegd in de in 2015 herziene statuten waarin de taken en 
bevoegdheden van bestuur respectievelijk directie zijn vastgelegd. De Betovering is een stichting en heeft deze 
rechtsvorm ook in de naam opgenomen. 
 

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de 
taken, bevoegdheden en werkwijze 
Bestuur en directie opereren vanuit een missie en met doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld door middel 
van het beleidsplan dat wordt opgesteld ter verkrijging van de structurele subsidie van de gemeente. Dit plan is in 
2015/2016 door bestuur en directie opgesteld voor de periode 2017-2020. Op basis van dit plan is subsidie toegekend 
voor 2017-2020 en worden de activiteiten uitgevoerd. 
 
Statutair is bepaald dat binnen het bestuur de volgende functies zijn te onderscheiden: 

 
o Voorzitter 

o Plaatsvervangend voorzitter (m.i.v. 8 maart 2017) 

Feitelijk is daarnaast een bestuurslid als penningmeester en een bestuurslid als secretaris aangewezen.  

 
Een schriftelijke vastlegging in de vorm van een directiereglement en een bestuursreglement wordt op dit moment, ook 
gezien de omvang van de organisatie, niet noodzakelijk geacht.  
 
Daar de Betovering geen personeelsleden in vaste dienst heeft is geen sprake van een medezeggenschapsorgaan. 
Werkaangelegenheden worden waar nodig door de directie met het bestuur besproken. 
 
Het bestuur bewaakt verder ook de goede omgang met partners waarbij in relevante situaties, zoals met belangrijke 
subsidiënten, het bestuur ook direct wordt betrokken. 
 
Een meldpunt onregelmatigheden wordt gezien de kleine organisatie niet nodig geacht. 

 
In het kader van risicobeheersing onderscheidt de Betovering de volgende risico’s: 

 
- Imago 

- Organisatorisch 

- Financieel 

- Juridisch 

- Politiek 

- Bestuurlijk 

 

Het bestuur bespreekt jaarlijks deze risico’s aan de hand van een overzicht met aandachtspunten bij deze risico’s.  
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4. Het bestuur stelt rechtspositie en bezoldiging van de directie zorgvuldig vast en is hierover zo 
open mogelijk 
Het bestuur stelt het honorarium van de directeur vast. Dit honorarium met een variabele component wordt vastgelegd 
in de overeenkomst met de directeur die niet in vaste dienst is.  Het definitieve honorarium wordt na afloop van het 
boekjaar vastgesteld en goedgekeurd. In de jaarrekening wordt geen informatie over het honorarium verstrekt omdat 
geen sprake is van een dienstverband. Dit honorarium blijft overigens onder de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [WNT]. 
 

5. Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar 
Het bestuur laat zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie waarbij de 
belangen worden afgewogen van degenen die bij de Betovering zijn betrokken. Het bestuur vervult daarbij een 
stimulerende en een kritische rol. Het bestuur adviseert de directie op actieve wijze, zowel anticiperend als 
reflecterend op beslissingen. 
 
Het bestuur beslist over de aanstelling, beoordeling, honorering, schorsing en ontslag van de directeur. De directeur 
functioneert sinds 2005. Er was geen recente aanleiding voor het opstellen van een actuele profielschets. 
 
Naast de statutaire bepalingen wordt geen apart bestuursreglement nodig geacht.  
 
Het jaarverslag bevat een verslag van directie en een verslag van het bestuur. 
 
Het bestuur vergadert zo vaak als directie of een van de bestuursleden dit nodig acht [statutair vastgelegd]. In 2017 is 
tweemaal vergaderd. Daarnaast is een aantal onderwerpen in juni schriftelijk door het bestuur behandeld. De 
decembervergadering is verplaatst naar januari 2018. Eenmaal is er deels zonder de directie vergaderd in verband met 
de jaarlijkse beoordeling van de directeur. Meerjarenbeleidsplan, Jaarplan, Begroting en Jaarverslag inclusief 
Jaarrekening worden door het bestuur vastgesteld. Vaste agendapunten zijn: realisatie van doelstellingen, strategie, 
risicobeheer, financiën en bezetting. Het bestuur heeft in 2017 ook het eigen functioneren besproken. 

 

6. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: het waarborgt deskundigheid, diversiteit 
en onafhankelijkheid  
Het bestuur bestaat uit 5 leden met de volgende achtergronden/diversiteit:  
 
Voorzitter - vrouw  - 1953  - theater/ openbaar bestuur 
Secretaris - vrouw    - 1958  - jeugdtheater  
Penningmeester - man  - 1949  - financiën/ podia 
Vice-voozitter      - man        - 1975  - marketing/ kunsten 
Lid                      - man        - 1957  - literatuur/ festivals 
 
Suzanne Verboeket is sinds 2005 directeur van de Betovering. 
 
De etnische achtergrond van alle bestuursleden en de directeur is Nederlands.  
 
Vacatures waren in 2017 niet aan de orde. In 2018 zijn er twee vacatures in het bestuur. Bij de invulling daarvan zal zo 
veel mogelijk rekening worden gehouden met de Code Culturele Diversiteit. 
 
Voor het bestuur is een aftreedrooster opgesteld waarbij statutair is bepaald dat een bestuurslid maximaal drie 
periodes van drie jaar kan functioneren. Dit rooster wordt in het jaarverslag opgenomen.  

 
Bijzondere acties om bestuursleden verdieping/verbreding van hun kennis te geven zijn niet noodzakelijk geacht. 

 

7. Het bestuur geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele 
vergoeding daar tegenover staat 

De leden van het bestuur hebben voldoende tijd om hun functie naar behoren te vervullen. Zij ontvangen geen 
vergoeding. Zij hebben ook geen financiële belangen zoals ontvangen leningen. 
 
De voorzitter is het belangrijkste aanspreekpunt voor de directeur als het gaat om de voorbereiding van vergaderingen, 
de onderlinge contacten en eventuele contacten met externe stakeholders in bijzondere situaties. 
 
In 2017 was geen sprake van tijdelijke, gedelegeerde taken bij bestuursleden. 
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8. Bestuur en directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur ziet hierop toe 
Bij de bestuursleden is geen sprake van tegenstrijdige belangen. Het bestuur ziet hierop toe. Relevante nevenfuncties 
van directeur en bestuursleden worden vooraf gemeld en goedgekeurd in het bestuur. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe 
controle. 

 

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen 
Statutair is bepaald dat het bestuur een accountant opdracht geeft tot onderzoek van de jaarrekening. 
 
De accountant verstrekt een controleverklaring bij de jaarrekening en, waar nodig, bij bijdragen van fondsen en 
subsidiënten. De accountant rapporteert eenmaal na afloop van het boekjaar. De schriftelijke rapportage wordt 
besproken met de penningmeester en de directeur. Zij brengen verslag uit aan het bestuur. 
 
De accountant heeft geen andere opdrachten uitgevoerd. De accountant Lucro Accountancy BV functioneert sinds 
2005. De hogere subsidie vanaf 2017 alsmede de bestaande duur van de relatie leidde in 2017 tot herziening van de 
opdracht aan de accountant. Thans wordt de controle uitgevoerd door een andere functionaris bij Lucro. 
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NALEVING CODE CULTURELE DIVERSITEIT DE BETOVERING  
 
In dit jaarverslag is op diverse plaatsen de diversiteit in onze activiteiten besproken. Samenvattend kan de naleving van de code 
door De Betovering als volgt worden samengevat: 
 

Programma 

- Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit gaven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de culturele diversiteit van 
Den Haag. Deze keuze is echter altijd gebaseerd op kwaliteit en niet alleen op de etnische herkomst van de makers. 
 

Publiek 

- De Betovering is een publieksfestival. We bereiken een breed scala van 2 t/m 12-jarigen, uit alle lagen van de bevolking. 
Kinderen van cultuurminnaars, van expats en van ouders voor wie cultuurdeelname minder vanzelfsprekend is, van Nederlandse 
en buitenlandse herkomst, bewoners van het centrum, de wijken en van buiten de stad.  
 
- We investeerden met onze gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ in het bereik van 
internationaal en cultureel divers publiek. Dat vinden we belangrijk. In de bijlage (1) wordt dit toegelicht. Binnen deze groep 
richtten we ons afgelopen jaar op kinderen met een beperking, op families met andere culturele of financiële achtergronden uit 
de wijken Kortenbos en Schilderswijk (centrum) en uit het stadsdeel Escamp. 
 
- Door ook het beste uit het buitenland op de Haagse podia te programmeren werd de gemiddelde kwaliteit van ons aanbod 
hoger. Vaak was het gesproken woord niet of van ondergeschikt belang bij de voorstellingen die we uit het buitenland haalden. 
Hiermee waren deze voorstellingen ook interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen; migranten, expats 
en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.  
 
- Ook de lage entreeprijzen (veelal 7 euro, Ooievaarspas 50% korting), het gratis (en) toegankelijke straattheater en de gratis 
(en) toegankelijke voorstellingen in de (wijk-)bibliotheken, dragen bij aan het wegnemen van mogelijke drempels voor een 
divers publiek.  
 

Personeel 
- Het vrijwilligersbestand suggereert met namen en huidskleuren zichtbaar een cultureel diverse achtergrond. Bij het 
kantoorteam is dat minder zichtbaar. Tegelijkertijd heeft de meerderheid hiervan minimaal een ouder, partner of grootouder 
die niet uit Nederland afkomstig is. We hebben even overwogen om, in het kader van dit schrijven, allemaal een ‘my heritage-
dna test’ te laten doen. Matige privacy bescherming hierbij, heeft ons hiervan doen afzien. We hoopten met de vacature voor 
een nieuwe medior projectmedewerker in 2017 zichtbaar meer culturele diversiteit binnen het kernteam te krijgen. Uiteindelijk 
is onze keuze echter gevallen op een (niet-cultureel-diverse) kandidaat waarbij de meerwaarde van haar kennis en ervaring, 
zwaarder woog.  
 
- Er wordt in 2018 gezocht naar 2 nieuwe bestuursleden. Daarbij streven we ernaar om het bestuur, qua culturele diversiteit, 
een betere afspiegeling te laten zijn van de samenleving, door hier expliciet op te wijzen in de advertentie en door de 
advertentie ook te publiceren in gremia als Binoq Atana.  

 
Partners 

- De diversiteit van de locatiepartners biedt ook een culturele diversiteit. Na jarenlang deze sector, makers en gezelschappen 
gevolgd te hebben, weten we steeds beter te voorspellen welke producties ons publiek aanspreken, welke het meest geschikt 
zijn voor welke locatie en hoeveel publiek erop afkomt. 
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DE BETOVERING 2017 - PRINT ARTIKELEN 
Publicatiebron Datum Item Titel Advertentiewaarde Oplage

Zuidwester krant 06 sep 2017 aankondiging met beeld ZUID57: een bloeiende plek in Escamp! €578,83 76.000

de Scheveningsche Courant 20 sep 2017 aankondiging Topartiesten op het podium in Muzee Scheveningen €828,91 23.000

Stadskrant Den Haag.nl 27 sep 2017 aankondiging met beeld Kunst voor kinderen in de herfstvakantie €0,00 270.000

Kidsweek 29 sep 2017 aankondiging met beeld €1.940,00 456.000

Hart van Holland ed. Lansingerland 10 okt 2017 aankondiging uitgebreid met beeld Betovering op de bühne en eromheen €499,08 26.000

Posthoorn ed. Escamp Oost 11 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €414,58 29.317

Posthoorn ed. Leidschenveen/Ypenburg 11 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €414,58 16.937

Posthoorn ed. Loosduinen 11 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €414,58 24.661

Posthoorn ed. Scheveningen 11 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €414,58 31.068

Posthoorn ed. Centrum 11 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €414,58 45.990

Posthoorn ed. Laak 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 17.650

Posthoorn ed. Leidschenveen/Ypenburg 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 16.937

Posthoorn ed. Segbroek 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 25.057

Posthoorn ed. Centrum 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 45.990

Posthoorn ed. Loosduinen 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 24.661

Posthoorn ed. Escamp West 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 23.576

Posthoorn ed. Scheveningen 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 31.068

Posthoorn ed. Haagse Hout 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 21.653

Posthoorn ed. Escamp Oost 11 okt 2017 agenda met beeld Vrijdag 13 oktober €207,29 29.317

Hart van Holland ed. Hillegersberg - Schiebroek 11 okt 2017 aankondiging uitgebreid met beeld Betovering op de bühne en eromheen €493,43 26.000

het Krantje Leidschendam 11 okt 2017 agenda met beeld Festival De Betovering €40,83 24.150

het Krantje Voorburg 11 okt 2017 agenda met beeld Festival De Betovering €40,83 24.150

Telegraaf Den Haag regio pagina 11 okt 2017 aankondiging met beeld FESTIVAL DE BETOVERING €375,00 33.202

Streekblad Zoetermeer 12 okt 2017 aankondiging uitgebreid met beeld Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €623,30 54.420

Den Haag Centraal 12 okt 2017 agenda vrijdag 13 oktober €400,00 12.500

Den Haag Centraal 12 okt 2017 agenda dinsdag 17 oktober €400,00 12.500

Den Haag Centraal 12 okt 2017 agenda zaterdag 14 oktober €533,28 12.500

Den Haag Centraal 12 okt 2017 agenda woensdag 18 oktober €200,00 12.500

Den Haag Centraal 12 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld De Betovering goes Woogie Boogie €1.066,56 12.500

Den Haag Centraal 12 okt 2017 agenda met beeld maandag 16 oktober €200,00 12.500

Den Haag Centraal 12 okt 2017 agenda met beeld zondag 15 oktober €533,28 12.500

AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad 12 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld De Betovering zet de stad op zijn kop €3.540,63 39.615

AD Haagsche Courant ed. Westland 12 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld De Betovering zet de stad op zijn kop €1.478,13 16.538

AD Haagsche Courant ed. Delft 12 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld De Betovering zet de stad op zijn kop €1.065,63 11.923

AD Haagsche Courant ed. Zoetermeer 12 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld De Betovering zet de stad op zijn kop €880,00 9.846

het Krantje Leidschendam 18 okt 2017 aankondiging Festival De Betovering €26,19 24.150

het Krantje Voorburg 18 okt 2017 aankondiging Festival De Betovering €26,19 24.150

AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad 18 okt 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Zelf een frietje maken op De Betovering €944,07 39.615

Den Haag Centraal 19 okt 2017 agenda zaterdag 21 oktober €800,00 12.500

Den Haag Centraal 19 okt 2017 agenda vrijdag 20 oktober €533,28 12.500

Scenes 30 nov 2017 aankondiging & achtergrondinfo uitgebreid met beeld Mobieltjes uit, fantasie aan! €1.500,00 15.000

Museumtijdschrift 30 nov 2017 aankondiging met beeld Herfstvakantie €96,88 16.500

Museumtijdschrift Tentoonstellingsagenda 30 nov 2017 agenda Kunstbeurzen en festivals €243,75 16.500

Drukwerk van vrijwel alle deelnemende podia en gezelschappen divers divers divers PM PM

Totaal 44 agenda (totaal) : 21 

aankondiging (totaal) 23

Totaal aantal artikelen: 23   Totaal doorplaatsingen: 21 Totaal agenda berichten: 21 Totaal artikelen: 23 €23.826,59 1.723.141
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Print artikelen – Betovering 2017 

 

Posthoorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD - Haagse Courant 
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Print artikelen – Betovering 2017 
 
Den Haag Centraal                 Kids week Club   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenes – Jeugd Theater Special 
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DE BETOVERING 2017 - WEBSITE VERMELDINGEN (inclusief advertentie waarde & bereik)
Publicatiebron Datum Titel Advertentiewaarde Bereik 

www.laatste-nieuws-online.eu 01 sep 2017 Jeugdfestival De Betovering sluit voor het eerst af met groot Eindfeest €9,24 0

denhaagfm.nl 01 sep 2017 Jeugdfestival De Betovering sluit voor het eerst af met groot Eindfeest €14,76 3500

museumtijdschrift.nl 02 okt 2017 Speel je Stad – Stroom Den Haag  Delen: €16,20 0

www.omroepwest.nl 03 okt 2017 Dorrith zoekt dekens om tijdens de Betovering met kinderen hoeden te maken €67,55 24500

www.denhaagcentraal.net 10 okt 2017 De Betovering goes Woogie Boogie €42,48 0

museumtijdschrift.nl 11 okt 2017 10 Herfstvakantietips voor kleine en grote kinderen  Lisa Appels  Stagiaire €55,08 0

www.deposthoorn.nl 12 okt 2017 De Betovering: Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €25,80 0

www.ad.nl 12 okt 2017 De Betovering zet de stad op zijn kop €7.184,41 903000

www.deposthoorn.nl 12 okt 2017 De Betovering: Kunst voor jeugd op 50 plekken in de stad! €25,80 0

www.omroepwest.nl 13 okt 2017 Uittips met Kids voor de Herfstvakantie €67,55 24500

www.ad.nl 18 okt 2017 Zelf een frietje maken op De Betovering €500,49 896000

www.denhaagdirect.nl 19 okt 2017 De Betovering 2017 – Internationaal jeugd kunstfestival: t/m 21 oktober €15,48 3500

zapp.nl okt-17 Meld je aan voor de kinderjury van de Zapp Theaterprijs! pm pm

070magazine.nl okt-17 Festival De Betovering 2017 - Internationaal kunstfestival voor de jeugd pm pm

denhaag.com okt-17 De Betovering - Hét jeugdfestival in de herfstvakantie pm pm

filmhuisdenhaag.nl okt-17 De leukste herfstvakantie van Nederland pm pm

hnt.nl sep-17 Festival De Betovering in de Herfstvakantie pm pm

hnt.nl okt-17 Theater aan het Spui bruisend festivalhart Festival De Betovering pm pm

uitzinnig.nl okt-17 De Betovering in Den Haag pm pm

wattedoenin.nl okt-17 De Betovering pm pm

Cultuurbarbaartjes.nl okt-17 De betovering 2017: kunstfestival voor jou! pm pm

Totaal €8.024,84 1855000

DE BETOVERING 2017 - RTV                                                   
Publicatiebron Item Datum link presentator
Omroep West - Radio UIT tips - interview Suzannve Verboeket 8-10-2017 MP3 op aanvraag Rogier van der Zanden

Omroep West - Radio Live Item - radio - op bezoek T a/h S - interview Suzanne Prosman 19-10-2017 MP3 op aanvraag Tessa de Bruine

DenHaag FM Live op bezoek T a/h S - radio - interview Suzanne Prosman 20-10-2017 ?

Siniac TV Wijk TV - item- interview Suzanne Prosman 17-10-2017 SilviaHoogland

Nouvelle Media Stadsschermen oktober nvt

Rail TV NS stations Utrecht,  Rotterdam Centraal en Den Haag 

Centraal, Amersfoort, Zwolle, Breda, Eindhoven, Den Bosch, 

Leiden, en Amsterdam Zuid Oost.

sept & okt

-
nvt

Eropuit.nl Actie oktober nvt

Kidsweek Actie september - nvt

DE BETOVERING 2017 -NIEUWSBRIEF                                                   
Publicatiebron Item Datum 2017 advertentiewaarde bereik
Nieuwsbrieven van veel deelnemende podia en gezelschappen divers divers - PM

NS DagjeUIT aankondiging met actie in nieuwsbrief oktober - 700.000 

Kidsproof aankondiging met beeld - diverse online uitingen oktober - 4.000

Kidsweek Nieuwsbrief aankondiging met beeld oktober - 30.000

Koninklijke Schouwburg aankondiging met beeld (meerdere mailings) oktober - 45.000

Dagjeweg - http://bit.ly/2khObcq aankondiging De Betovering oktober PM

Totaal Nieuwsbrief 79.000
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Rail TV – 29 & 30 september en 1 oktober op 
NS stations: Utrecht, Rotterdam Centraal en 
Den Haag Centraal, Amersfoort, Zwolle, 
Breda, Eindhoven, Den Bosch, Leiden, en 
Amsterdam Zuid Oost. 
 

Acties(NS) + RTV – Betovering 2017 
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Nieuwsbrieven en berichten – Betovering 2017 

 

Kidsproof Den Haag         Nieuwsbrief Diligentia  

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief Het Nationale Theater         Nieuwsbrief Het Nationale Theater 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief Laaktheater  
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Berichten websites – Betovering 2017 

 

www.cultuurbarbaartjes.nl                www.kunstfanaatjes.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 

www.museumtijdschrift.nl            www.denhaagfm.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

www.denhaag.com        www.zapp.nl     

http://www.cultuurbarbaartjes.nl/
http://www.kunstfanaatjes.nl/
http://www.museumtijdschrift.nl/
http://www.denhaagfm.nl/
http://www.denhaag.com/
http://www.zapp.nl/
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DE BETOVERING 2017 - SOCIAL MEDIA - TWITTER 
Eigenaar Item Datum

tdMaas diverse updates oktober

Theaterkrant diverse updates oktober

devaillant diverse updates oktober

MuziekacademiDH diverse updates oktober

VVVDenHaag diverse updates oktober

TheaterDakota diverse updates oktober

MyrddinWay diverse updates oktober

Koorenhuis diverse updates oktober

GroteMarkt diverse updates oktober

Zstrandtheater diverse updates oktober

Laaktheater diverse updates oktober

filosoof diverse updates oktober

kinderboekenmus diverse updates oktober

nieuwsindenhaag diverse updates oktober

omroepwest diverse updates oktober

Haagsnieuws diverse updates oktober

TheaterahSpui diverse updates oktober

voorlichting070 diverse updates oktober

denhaagwest diverse updates oktober

mariahoevetip diverse updates oktober

mutesoundsDH aankondiging oktober

Spoormagazine update 25-7-2016

acrozoo aankondiging 8-9-2016

ACKU aankondiging 12-9-2016

MariskaMoor update 18-9-2016

tgMeneerMonster aankondiging 25-9-2016

ADDenHaag aankondiging 29-9-2016

ADDenHaag aankondiging 29-9-2016

Boerenplein aankondiging 30-9-2016

IamExpat announcement 2-10-2016

DenHaagDirect aankondiging 3-10-2016

Kentalis aankondiging 4-10-2016

najkoelman update 4-10-2016

Mauritshuis aankondiging 6-10-2016

RogiervdZanden aankondiging 7-10-2016

Circuswebnieuws aankondiging 7-10-2016

Leesplein aankondiging 10-10-2016

paptjestweet update 10-10-2016

nultotvier aankondiging 10-10-2016

_DenHaag aankondiging 10-10-2016

Plukkebol aankondiging 11-10-2016

CityMondial aankondiging 11-10-2016

cloggiecentral aankondiging 12-10-2016

versvandepers aankondiging 12-10-2016

DenHaag20G aankondiging 12-10-2016

GemeenteZH aankondiging 13-10-2016

Wijkmariahoeve aankondiging 13-10-2016

Sakoppie aankondiging 13-10-2016

UitburoDenHaag aankondiging 13-10-2016

IRLEMBTHEHAGUE announcement 13-10-2016

DenHaag_NL aankondiging 13-10-2016

DiamantTheater aankondiging 13-10-2016

puurvoorcultuur update 14-10-2016

Dieke update 14-10-2016

YourCashNL aankondiging 14-10-2016

LaakCentraal aankondiging 14-10-2016

Ypenburgtweets aankondiging 14-10-2016

Tryater aankondiging 15-10-2016

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers 

DE BETOVERING 2017 - SOCIAL MEDIA - TWITTER 
Eigenaar Item Datum

YourCashNL aankondiging 14-10-2016

LaakCentraal aankondiging 14-10-2016

Ypenburgtweets aankondiging 14-10-2016

Tryater aankondiging 15-10-2016

wijzijn5d aankondiging 15-10-2016

cursiefjes aankondiging 15-10-2016

meervoormamas aankondiging 15-10-2016

Dutchexplorer aankondiging 15-10-2016

CircoEia aankondiging 15-10-2016

RabarberTheater divers 16-10-2016

Jeroen_vanDriel update 16-10-2016

cbtjes aankondiging 16-10-2016

DanielScheper  update 17-10-2016

schouteninge update 17-10-2016

POL_Morgenstond update 17-10-2016

IETScreatiefs aankondiging 17-10-2016

SterCUltuur aankondiging 17-10-2016

BloeiDelft aankondiging 17-10-2016

WattedoeninNL aankondiging 17-10-2016

mevrouwdevries update 18-10-2016

Fpodiumkunsten aankondiging 18-10-2016

speercatering update 18-10-2016

Marendsio update 18-10-2016

sim1andonly update 18-10-2016

Sjannie75 update 18-10-2016

morenomira aankondiging 18-10-2016

Boerenplein update 18-10-2016

mariekevbijnen update 18-10-2016

NovotelSuitesDH aankondiging 18-10-2016

DaphneShinn update 19-10-2016

RoelWijnants aankondiging 19-10-2016

Heleen_DJT update 20-10-2016

thisisthehague update 20-10-2016

WandersMichelle update 20-10-2016

SolarSkelter update 20-10-2016

dakkindercentra aankondiging 20-10-2016

Warinschool aankondiging 20-10-2016

judkovskaja update 20-10-2016

tdMaas aankondiging 21-10-2016

Pascalle37 update 21-10-2016

MarjonLeertower update 21-10-2016

Gnaffel aankondiging 21-10-2016

KarinBannink update 21-10-2016

JeannetteRoose update 21-10-2016

ozhan_ates update 22-10-2016

CJGDenHaag aankondiging 22-10-2016

Mauritshuis aankondiging 23-10-2016

_lesleeey_ update 23-10-2016

KarendeBoer3 update 24-10-2016

DFelic update 25-10-2016

ArtsCoolDenHaag update 25-10-2016

WendyvMastrigt update 27-10-2016

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers 
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Twitter weergaven    

Totaal  4760 

  Instagram weergaven   

Totaal 8280 

DE BETOVERING 2017 - SOCIAL MEDIA - TWITTER 
Eigenaar Item Datum

tdMaas diverse updates oktober

Theaterkrant diverse updates oktober

devaillant diverse updates oktober

MuziekacademiDH diverse updates oktober

VVVDenHaag diverse updates oktober

TheaterDakota diverse updates oktober

MyrddinWay diverse updates oktober

Koorenhuis diverse updates oktober

GroteMarkt diverse updates oktober

Zstrandtheater diverse updates oktober

Laaktheater diverse updates oktober

filosoof diverse updates oktober

kinderboekenmus diverse updates oktober

nieuwsindenhaag diverse updates oktober

omroepwest diverse updates oktober

Haagsnieuws diverse updates oktober

TheaterahSpui diverse updates oktober

voorlichting070 diverse updates oktober

denhaagwest diverse updates oktober

mariahoevetip diverse updates oktober

mutesoundsDH aankondiging oktober

Spoormagazine update 25-7-2016

acrozoo aankondiging 8-9-2016

ACKU aankondiging 12-9-2016

MariskaMoor update 18-9-2016

tgMeneerMonster aankondiging 25-9-2016

ADDenHaag aankondiging 29-9-2016

ADDenHaag aankondiging 29-9-2016

Boerenplein aankondiging 30-9-2016

IamExpat announcement 2-10-2016

DenHaagDirect aankondiging 3-10-2016

Kentalis aankondiging 4-10-2016

najkoelman update 4-10-2016

Mauritshuis aankondiging 6-10-2016

RogiervdZanden aankondiging 7-10-2016

Circuswebnieuws aankondiging 7-10-2016

Leesplein aankondiging 10-10-2016

paptjestweet update 10-10-2016

nultotvier aankondiging 10-10-2016

_DenHaag aankondiging 10-10-2016

Plukkebol aankondiging 11-10-2016

CityMondial aankondiging 11-10-2016

cloggiecentral aankondiging 12-10-2016

versvandepers aankondiging 12-10-2016

DenHaag20G aankondiging 12-10-2016

GemeenteZH aankondiging 13-10-2016

Wijkmariahoeve aankondiging 13-10-2016

Sakoppie aankondiging 13-10-2016

UitburoDenHaag aankondiging 13-10-2016

IRLEMBTHEHAGUE announcement 13-10-2016

DenHaag_NL aankondiging 13-10-2016

DiamantTheater aankondiging 13-10-2016

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers 

DE BETOVERING 2017 - SOCIAL MEDIA - TWITTER 
Eigenaar Item Datum

YourCashNL aankondiging 14-10-2016

LaakCentraal aankondiging 14-10-2016

Ypenburgtweets aankondiging 14-10-2016

Tryater aankondiging 15-10-2016

wijzijn5d aankondiging 15-10-2016

cursiefjes aankondiging 15-10-2016

meervoormamas aankondiging 15-10-2016

Dutchexplorer aankondiging 15-10-2016

CircoEia aankondiging 15-10-2016

RabarberTheater divers 16-10-2016

Jeroen_vanDriel update 16-10-2016

cbtjes aankondiging 16-10-2016

DanielScheper  update 17-10-2016

schouteninge update 17-10-2016

POL_Morgenstond update 17-10-2016

IETScreatiefs aankondiging 17-10-2016

SterCUltuur aankondiging 17-10-2016

BloeiDelft aankondiging 17-10-2016

WattedoeninNL aankondiging 17-10-2016

mevrouwdevries update 18-10-2016

Fpodiumkunsten aankondiging 18-10-2016

speercatering update 18-10-2016

Marendsio update 18-10-2016

sim1andonly update 18-10-2016

Sjannie75 update 18-10-2016

morenomira aankondiging 18-10-2016

Boerenplein update 18-10-2016

mariekevbijnen update 18-10-2016

NovotelSuitesDH aankondiging 18-10-2016

DaphneShinn update 19-10-2016

RoelWijnants aankondiging 19-10-2016

Heleen_DJT update 20-10-2016

thisisthehague update 20-10-2016

WandersMichelle update 20-10-2016

SolarSkelter update 20-10-2016

dakkindercentra aankondiging 20-10-2016

Warinschool aankondiging 20-10-2016

judkovskaja update 20-10-2016

tdMaas aankondiging 21-10-2016

Pascalle37 update 21-10-2016

MarjonLeertower update 21-10-2016

Gnaffel aankondiging 21-10-2016

KarinBannink update 21-10-2016

JeannetteRoose update 21-10-2016

ozhan_ates update 22-10-2016

CJGDenHaag aankondiging 22-10-2016

Mauritshuis aankondiging 23-10-2016

_lesleeey_ update 23-10-2016

KarendeBoer3 update 24-10-2016

DFelic update 25-10-2016

ArtsCoolDenHaag update 25-10-2016

WendyvMastrigt update 27-10-2016

oktober

oktoberDiverse updates van partners/deelnemers en bezoekers

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers 

DE BETOVERING 2017 - SOCIAL MEDIA - FACEBOOK
Eigenaar Datum

oktober

DE BETOVERING 2017 - SOCIAL MEDIA - INSTAGRAM
Eigenaar Datum

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers oktober

Diverse updates van partners/deelnemers en bezoekers
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Twitter berichten – Betovering 2017 
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Bereik Facebook – Betovering 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pagina 44 van 47 
 

Bezoekers Facebook – Betovering 2017 
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Bereik Instagram – Betovering 2017 
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Bezoekers Instagram – Betovering 2017   
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De Betovering is boven verwachting en heel 

laagdrempelig, leuk voor iedereen wat! 

Herfstvakantie is elk jaar weer een feest dankzij de Betovering! 

De Betovering is zo leuk omdat je 

dingen meemaakt die je normaal 

niet snel ziet. 

Mooie ontmoetingsplek! 

Op naar de volgende 18 jaar! 

Wij missen helemaal niks - 

is GEWELDIG creatief! 

Zo doorgaan! Wat een rijkdom aan enthousiast makende activiteiten. 

Er is zelfs zoveel keuze dat het 

gewoon moeilijk is om een 

programma samen te stellen 

voor één dag. 

Mijn zoontje is alle dagen van de 

vakantie naar Theater Dakota 

geweest en heeft het enorm naar 

zijn zin gehad! Ik hoop volgend jaar 

weer..!? 

Ieder jaar weer een geweldig en 

creatief programma - Geweldig! 
 


