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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, bibliotheken en sinds een paar jaar ook buiten culturele instellingen. Dit negendaags publieksfestival vindt 
voor de 18

e
 keer plaats tijdens de herfstvakantie van 13 tot en met 21 oktober 2017. Het festival bestaat uit zo’n 500 

voorstellingen en workshops, waarbij de nadruk ligt op de podiumkunsten. De doelgroep van het festival is breed 
samengesteld en bevat kinderen (en hun ouders) uit alle delen van de stad en regio, uit alle lagen van de bevolking, van 
Nederlandse en buitenlandse herkomst. De editie 2016 telde 24.302 bezoekers. 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.  

 

 kwaliteitsprogrammering,  

 het publiek (kinderen) in de vrije tijd als uitgangspunt,  

 internationaal en cultureel divers en  

 samenwerking en spreiding in de stad. 
Deze kernwaarden zijn onderling verbonden.  

 

 
Een belangrijke motivatie voor het organiseren van 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. Daarmee 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.  

 

 

 Een programmering samenstellen die het publiek met een rapportcijfer van minimaal een 8 beoordeelt. Bij het 
programmeren blijven we trouw aan ons doel en aan onze kernwaarden; 

 De omvang van het programma ligt minimaal op het niveau van 2015 en maximaal op het niveau van 2016 met 4 
extra voorstellingen en 4 extra workshops. Dus het programma van 2017 telt tussen de 214 en 267 voorstellingen en 
209 tot 254 workshops; 

 De programmering bevat meer dan 15 verschillende internationale programmaonderdelen; 

 Een zaalbezetting van rond de 80%; 

 Meer dan 25.000 bezoekers;  

 Meer dan 50 locatiepartners; 

 Groei in de aantallen bezoekers die buiten de Betovering nooit of maximaal 2 keer per jaar met kinderen in een 
theater of museum komen. En groei in de aantallen bezoekers die een niet-Nederlandse achtergrond hebben (niet-

westers / westers). 
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 Gaan we begin 2017 een extra part time medewerker aannemen. Het team dat jaarrond aan het festival werkt 
bestaat dan uit 4 mensen, die samen 2 fte vormen; 

 Zullen we komende editie groots openen in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg; 

 Gaan we ons straattheaterprogramma De Betovering naar Buiten coproduceren met de Stichting Marketing Haagse 
Binnenstad; 

 Verhogen we de standaard entreeprijs naar € 7,-; 

 Gaan we een samenwerking aan met de organisatie van de Z@pp Theaterprijs: de overdracht van de kinderjury vindt 
plaats op De Betovering en er komt extra aandacht voor het recenseren door kinderen; 

 Gaan we verder met het programma bereik bijzonder gewenst publiek, waarbinnen extra aandacht voor kinderen met 
een beperking.  

 Gaan we het festival in 2017 knallend afsluiten met een feest op (de tweede) zaterdagavond; 

 Komt de -vaak wat rustige- laatste zondag van het festival te vervallen en zal het festival negen dagen duren; 

 Bouwen we een nieuwe website; 

 Zoeken we een nieuw satelliet-festivalcentrum in de wijk. In de verschillende (satelliet) festivalcentra wordt gewerkt 
aan een vergelijkbaar of gezamenlijk project. Mogelijk wordt er gewerkt aan elementen voor het slotfeest (eigen 
outfits maken, decorstukken, acts, lichtplannen etc.); 

 Kijken wij enorm uit naar de volgende editie: vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober 2017! 

 
 
Toelichting bij de telling 2016: De 513 programmaonderdelen bestonden uit 263 voorstellingen, 228 workshops en 22 overige activiteiten. 
De 22 overige activiteiten zijn als volgt geteld: 9 dagen Festivalcentrum in Theater aan het Spui, 7 dagen Festivalcentrum in Theater 
Dakota, 4 dagen Festivalcentrum in het Laaktheater, 1 dag Nansi Wonderland in Theater de Vaillant en 1 nachtje logeren in Het 
Kinderboekenmuseum. De bezoekers van het negen dagen gratis toegankelijke straattheater zijn niet meegeteld, want deze zijn niet 
meetbaar. De gearceerde velden zijn het gevolg van een specifiekere vraagstelling in de enquête vanaf 2014.  

 

Aantal bezoekers 5600 12750 17583 21072 22852 24302

Aantal kinderen 3953 9158 11413 14038 15053 15091

Aantal volwassenen 1647 3592 6170 7034 7799 9211

Gemiddeld aantal bezoeken 2 2 2,6 2,3 2,8 2,3

Aantal locaties 29 37 38 48 50 52

Aantal programmaonderdelen 103 179 247 365 423 513

Voorstellingen 38 92 140 197 214 263

Workshops en overige activiteiten 65 87 107 168 209 250

Internationale producties 2 8 16 14 14 20

Internationale speelbeurten 2 29 51 57 59 88

Bezetting 92% 79% 81% 79% 80% 79%

Niet-Nederlandse achtergrond 784 2423 2975 4003 4518 5346

Waarvan een niet-westerse achtergrond 560 1785 2064 1896 2811 3159

Waarvan een westerse achtergrond 224 638 911 2107 1707 2187

Van buiten de gemeente Den Haag 1288 4080 6179 7586 7313 8749

Komt zelden tot nooit in een theater met kinderen 2464 4845 7209

Komt nooit in een theater met kinderen 784 893 1582

Komt zelden in een theater met kinderen 1680 3953 5627

Komt buiten De Betovering 0 tot 2 keer per jaar met kinderen in een theater 11800 11821 11665

Komt buiten De Betovering nooit met kinderen in een theater 1475 3553 1215

Komt buiten De Betovering 0 tot 2 keer per jaar met kinderen in een museum 10747 10165 10693

Komt buiten De Betovering nooit met kinderen in een museum 2107 3940 2187
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Artistieke visie, programmering en publieksbereik 
 

 

 

Kwaliteit van de programmering kan zich uiten in vakmanschap en zeggingskracht in de speelstijl, themabehandeling, 
vormgevingskeuzes, integratie van disciplines en meer. Wij kiezen voor voorstellingen met kwaliteit van professionele 
theatergezelschappen 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, leren 
ze over theaterconventies en ontwikkelen zich voorkeuren en meningen.  
 

Binnen bovenstaand kader programmeren we voorstellingen van BIS-gezelschappen en van jong talent, premières en 
voorstellingen die zich al bewezen hebben. Het accent ligt, vanwege de taal, op producties uit Nederland en België. In de 
afgelopen jaren zijn ook steeds meer voorstellingen uit andere landen geprogrammeerd waarbij het gesproken woord niet of 
van ondergeschikt belang is. Niet de leeftijd van de makers of het verschijningsjaar van een voorstelling, maar de verwachte 
impact op ons publiek is onze leidraad.  

 

De Betovering is een publieksfestival. Kinderen, en in tweede instantie hun begeleiders, zijn onze belangrijkste doelgroep. De 
Betovering bereikt een breed scala van 2 tot en met 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. Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op 
binnenschoolse cultuureducatie.  
 

Natuurlijk moet het merendeel van onze jonge, soms beginnende, cultuurbezoekers zich kunnen verhouden tot het 
programma. We kiezen dus niet snel 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 nemen we steeds mee in onze beslissingen. Eenvoudig is dat niet altijd. De doelgroep kinderen is weliswaar minder 
divers in culturele bagage dan volwassenen, toch zijn het kinderen met verschillende achtergronden. 
 

We zien de kinderen en ouders voor wie theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is als specifiek 
gewenste doelgroep. Binnen deze groep richtten we ons afgelopen jaar op kinderen met een handicap, op bewoners van Laak, 
de Schilderswijk en Escamp en op mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn (migranten en expats). Dit publiek 
bereiken we met gerichte publiciteit en met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’. In 2016 bestond een 
substantieel deel van ons publiek uit bezoekers die buiten De Betovering nooit (5%) of 0-2 keer per jaar (48%) naar een theater 
en nooit (9%) of 0-2 keer per jaar (44%) naar een museum gaan.  

 

Inmiddels heeft ruim 50% van de Hagenaars een meer dan alleen Nederlandse achtergrond en heel Nederland wordt cultureel 
meer divers. Van onze bezoekers heeft 22% een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse achtergrond (13% niet-Westers, 9% 
Westers). Een deel van ons publiek is de Nederlandse taal niet machtig.  
 
In de afgelopen jaren zijn steeds meer voorstellingen uit het buitenland geprogrammeerd waarbij het gesproken woord niet of 
van ondergeschikt belang is. Hiermee zijn deze voorstellingen interessant voor hen die de Nederlandse taal (nog) niet 
beheersen: migranten, expats en ook slechthorenden, allemaal bijzonder gewenst publiek.  
 
De bovengemiddeld goed bezochte buitenlandse voorstellingen geven een artistieke meerwaarde aan het festival. Dit aanbod 
is gemaakt binnen andere kunstwerelden en culturen en vertoont soms een bijzondere aanpak of heeft een atypische 
uitwerking op het (jonge) publiek. Juist deze invalshoeken onderschrijven onze programmeringsdoelstellingen. Het kunnen 
programmeren van aanbod uit het buitenland, draagt bij aan onze kwaliteitsontwikkeling en aan die van de deelnemende 
podia. Hierdoor groeit ook de aandacht van programmeurs en pers. Dit heeft als neveneffect dat het voor gezelschappen 
interessanter wordt om op De Betovering te spelen en onze mogelijkheden om het best mogelijke binnen het beschikbare 
budget te programmeren worden vergroot.  
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Indien beschikbaar en van geschikte kwaliteit geven we voorrang aan voorstellingen die passen bij de culturele diversiteit van 
de maatschappij. Deze keuze is echter altijd ook gebaseerd op kwaliteit en niet op enkel de etnische herkomst van de makers.  
 
Voorbeelden van dit soort cultureel brede programmering in de editie van 2016 zijn het concert van de Turkse Karsu in het 
wijktheater Dakota, percussie uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika van 4Beat in Theater Diligentia en het Afrikaans-Surinaams 
georiënteerde Nansi Wonderland in Theater De Vaillant. In de wijktheaters en bibliotheken bereikten we verhoudingsgewijs 
veel cultureel divers publiek. 

  
Het bijzondere aan De Betovering is de verbinding. De Betovering voert de regie van een bijzonder samenwerkingsverband van 
zo´n zeventig Haagse partners: ruim vijftig culturele instellingen, de welzijnssector, winkels, bedrijven, scholen en organisaties 
voor kinderopvang. Via intensieve, langdurige samenwerkingsverbanden proberen we een brug te slaan tussen kwalitatieve 
kunst en kinderen. In de herfstvakantie is het jeugdtheater tot in de vezels van de stad voelbaar.  
 

De Betovering werkt samen met de locaties bij het samenstellen van het programma, waarbij De Betovering verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit en de samenhang van de programmering. Het team van De Betovering 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.  
 Een voorstelling of workshop kan alleen in het Betovering-programma terechtkomen als zowel de betreffende locatie 
als de festivalorganisatie erachter staan. Beide partijen hebben een vetorecht in de programmering. Uitkoopsommen en 
recettes worden in de regel gedeeld tussen De Betovering en de locatie, waardoor beide partijen een belang hebben bij het 
inzetten van hun programmeringskennis en marketingapparaat. De eindregie ligt bij De Betovering, als organisator en eigenaar 
van het festival. 
 Door het grote aantal locaties kunnen we overkoepelend beter, slimmer en ondernemender programmeren. Het 
programmeren op vijftig locaties geeft ruim gelegenheid om elk programmaonderdeel op de meest passende plaats te 
programmeren, zowel inhoudelijk, technisch als qua verwachte publieksomvang. De vijftig verschillende speellocaties verdeeld 
over Den Haag zijn ook gunstig bij het bereiken van een breed publiek. We kunnen steeds beter voorspellen welke producties 
ons publiek op de door ons gewenste manier 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. Hierdoor, door de 

inhoudelijke, financiële en publicitaire samenwerking biedt het collectief op meerdere fronten een enorme gezamenlijke 
kracht.  

 
De afgelopen jaren hebben we in de programmering ook met ondernemers samengewerkt. Zo zijn er partijen die belang 
hebben bij en iets over hebben voor een buitenprogrammering die de binnenstad verlevendigt. Samenwerking met 
ondernemers bij de programmering heeft voor beiden publicitaire voordelen en draagt bij aan de economische spin-off in de 
stad. Voor de festivaleditie 2016 hebben de omringende ondernemersverenigingen en de Grote Markt zo’n € 17.000,- 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 willen de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid van 
het straattheater, op basis van het advies in het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur van Den Haag, in de nabije toekomst 
meer bij de locatiepartners gaan leggen. Daartoe gaan we in 2017 het straattheater coproduceren met 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.  
 
Bovenstaand zijn voorbeelden van ondernemers en organisaties waarmee we de afgelopen jaren in de programmering hebben 
samengewerkt. Ook voor 2017 geloven we in krachtenbundeling en samenwerking.  
 

 
Het festivalprogramma van De Betovering bestaat uit een kernprogrammering en een randprogrammering.  
 
De kernprogrammering bestaat uit voorstellingen en workshops. Bij de voorstellingen kiezen we voor (deels internationale) 
bestaande, kwalitatief sterke producties van professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Daarnaast 
presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn 
meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of aan begeleid museum- of galeriebezoek. Ze zorgen voor verdieping en 
reflectie.  
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De randprogrammering bestaat uit buitenprogrammering en festivalcentra. De randprogrammering is er voor de festivalsfeer, 
en de zichtbaarheid in de stad, is deels gratis en biedt voorbijgangers en voorzichtig geïnteresseerden een zeer laagdrempelige 
ingang richting het kernprogramma. Daarnaast biedt het randprogramma ruimte voor additionele programmaonderdelen die 
qua artistiek profiel meer bij de kernprogrammering passen, maar door hun vorm beter in een festivalcentrum of op straat tot 

hun recht komen, bijvoorbeeld installaties en korte acts.  

 
De buitenprogrammering bestaat met name uit straattheater maar ook uit beeldende interventies op straat en voorstellingen 
bij bedrijven.  
 
De festivalcentra bestaan uit het Festivalcentrum in Theater aan het Spui, en satellieten in de wijk. Op die plekken kan het 
publiek een of meerdere dagen van 12 tot 17 uur terecht voor een doorlopend programma en een drankje. We willen zo 
steeds meer de verbinding leggen tussen de verschillende delen van de stad. In meerdere (satelliet)centra wordt aan een 
vergelijkbaar of gezamenlijk project gewerkt wordt. Daarbij heeft elke satelliet haar eigen betoverende kleur. Die satellieten 
komen tijdens of aan het eind van het festival samen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een overkoepelend 
thema. De techniek ontwikkelt zich snel. Zo kunnen kinderen VR-filmpjes opnemen op de locaties, die filmpjes opslaan op een 
gedeelde digitale plek, via Google-cardboard-brillen bij elkaar kijken en zo bij elkaar informatie ophalen. Ook denkbaar is een 
optocht, zoals de Duinenmars, vanuit alle satellieten met de gemaakte kunstwerken naar het centrum. Of juist naar de zee 
voor een gezamenlijk slotevenement. Wij gaan in 2017 de Betovering knallend afsluiten met een slotfeest op de tweede 
zaterdagavond, waarin mogelijk de resultaten uit alle satelliet(centra) een plek krijgen, zoals zelfgemaakte outfits, 
decorstukken, acts, lichtplannen, etc. Het festival duurt in 2017 daarom negen in plaats van tien dagen. 
 
De Betovering programmeert uitsluitend voorstellingen en installaties van professionele makers. Ook de workshops worden 
gegeven onder leiding van professionele kunstenaars of kunstvakdocenten. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt. De 
jaarlijkse voorstelling van de Haagse Jeugdtheaterschool Rabarber is de eerste uitzondering omdat hun toegankelijke 
voorstellingen doorgaans van prima kwaliteit zijn. De bekendheid van inwoners van Den Haag met het werk, of in ieder geval 
de naam van Rabarber werkt bovendien drempelverlagend. Ten tweede geven we Haagse kinderen die al een paar jaar bezig 
zijn met actieve kunstbeoefening soms een plek in de randprogrammering: korte performances door kinderen van 
circuswerkplaats Circasso of van de Suzuki vioolklas bij de in- of uitloop van enkele reguliere voorstellingen. De kinderen 
maken het jonge talent zichtbaar, de kinderen vinden het bijzonder om te mogen deelnemen aan het festival, voor hun 
docenten is het een gelegenheid om subtiel reclame te maken, voor het festival en het publiek is het een mooi en ontroerend 
extraatje. We hopen bovenal kinderen hiermee te inspireren door ze te laten zien wat hun leeftijdgenoten al kunnen en 
wellicht een zetje te geven om buiten de Betovering zelf een cursus te gaan volgen. Hiermee willen we doorgaan. 
 
Ten behoeve van een onderscheidende programmering kan het interessant zijn om eigen producties te maken. Hiervoor 
kiezen we niet. Wij programmeren liever voorstellingen (van gezelschappen) die zich al bewezen hebben, dan dat we het 
experiment aangaan door zelf nieuwe professionele voorstellingen te laten maken voor het festival. Wij besteden tijd en geld 
liever aan het zoeken naar goed aanbod in binnen- en buitenland en aan het slaan van een brug tussen hen en een groter 
publiek. 

 

 
De Betovering heeft een paar hele mooie jaren achter de rug van groei, artistieke ontwikkeling en verbindingen. 

 Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal voorstellingen van 140 naar 263, het aantal workshops van 107 naar 250 en 
het aantal verschillende internationale voorstellingen van 16 naar 20. Wij zijn bij deze groei trouw gebleven aan ons 
artistieke profiel.  

 Het bezoekersaantal groeide hard mee; van 2012 tot 2016 met gemiddeld 1680 bezoekers extra per jaar. 

 In 2016 kwam er een tweede satellietcentrum, dieper in de stad, bij.  

 De blijvende inzet op kinderen met een lage cultuurparticipatie in de vrije tijd wierp vruchten af.  

 De mogelijkheden van onze relatief jonge straattheaterprogrammering is in deze jaren al experimenterend 
onderzocht. 

 Er is een slag geslagen in de samenwerkingen om de bekendheid van het festival, ook bij andere stakeholders dan ons 
publiek, te vergroten.  

 

Natuurlijk zijn we blij met een groeiend publieksaantal omdat we daarmee meer kinderen bereiken. Maar een ander positief 
punt van publieksgroei is dat het inhoudelijke groei met zich meebrengt. We merkten dat de publieksgroei de deelnemende 
locaties het vertrouwen gaf om bij de programmering met ons, steeds minder op safe te gaan, maar juist te kiezen voor die 
bijzondere, misschien iets minder voor de hand liggende voorstelling.  
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 Binnen het festival delen festival en locatie veelal de financiële risico’s en met een grote gezamenlijke publicitaire 
kracht is het publieksbereik veel groter.  
 Er komen steeds meer professionals kijken naar het festival, ook uit het buitenland. Zij zijn bij ons, een 
publieksfestival, weliswaar geen eigenlijke doelgroep, maar de inhoudelijke gesprekken, ook met de programmeurs van onze 
locaties, worden er weldegelijk door verrijkt.  
 Het reguliere publiek is ook content met de inhoudelijke koers en geeft de programmering en het festival als geheel, 
het schoolcijfer 8,4. Het is aannemelijk dat niet alleen podia maar ook bezoekers door deze ervaringen het vertrouwen krijgen 
om door het jaar heen bij buitenschools jeugdtheater meer gedurfde keuzes maken. In die zin profiteert de sector ook 
gedurende de rest van het jaar van de Betovering. 
 Een voorbeeld is het modelspoorbaanproject I think I can van het Australische Terrapin. We verwachtten dat maar 
een heel klein publiek het aandurfde om hier naartoe te gaan, maar vonden dat dit in Nederland getoond moest worden. Door 
een gezamenlijke financiële en publicitaire inspanning van De Betovering met haar locatiepartner werd het programmeren 
ervan toch net haalbaar. We bereikten meer publiek dan verwacht en geloven erin dat de enthousiaste reacties van de 
bezoekers die het zagen, ons andere publiek helpen om in de toekomst ook weer meer gedurfde keuzes te maken. 
 

 
De groei in de afgelopen jaren was niet te stuiten. En het jaar 2016 was weer een uitschieter omhoog qua 
programma omvang. Om niet in de valkuil te trappen van te snel verder willen uitbreiden in dezelfde richting, willen we de 
programma omvang van het jaar 2015 als minimum uitgangspunt nemen, en groei gedoseerd toelaten met maximaal vier extra 
voorstellingen en vier extra workshops ten opzichte van 2016. Dit resulteert in een programma met 214 tot 267 voorstellingen 
en 209 tot 254 workshops. Wij verwachten hiermee in 2017 op een bezoekersaantal van ruim 25.000 uit te komen. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de programmering 2017 is het nog te vroeg. De programmering komt voor de zomer van 2017 
rond, omdat het festival het beste beschikbare culturele jeugdaanbod van het moment wil laten zien, waarbij we de trends en 
ontwikkelingen in het oog houden.  

 

De Koninklijke Schouwburg (Het Nationale Theater) verwelkomt ons om in hun grote zaal De Betovering 2017 te openen. 
Hierdoor kunnen we inhoudelijk met een grote zaal productie openen, kunnen we meer publiek de opening mee laten maken 
en financieel hebben we meer armslag omdat er bijna tweemaal zoveel kaarten voor verkocht kunnen worden. 
Organisatorisch geeft dit ons de gelegenheid om het festivalcentrum in Theater aan het Spui (onze openingslocatie tot nu toe) 
vrijdag overdag al op te bouwen zodat het zaterdagochtend meteen open kan. 
 
Later in de week staat de beeldende dansvoorstelling Constelaciones van het Spaanse gezelschap Arcaladanza in diezelfde zaal 
gepland. Deze relatief dure grote zaal productie is gezamenlijk met een aantal Nederlandse podia ingekocht om 
schaalvoordelen te behalen. De Nederlandse première is voor de Betovering.  
 

In 2017 gaan we voor het eerst samenwerken met de Z@pp Theaterprijs. Omdat het om een publieksprijs met landelijke 
uitstraling gaat, vinden we dat deze nieuwe partner past  en inhoudelijk en publicitair kansen biedt. De overdracht van de 
leden van de kinderjury vindt waarschijnlijk plaats op de Betovering. Rondom dit evenement  programmeren wij elementen die 
dit onderdeel extra kracht bij kunnen zetten, zoals workshops in ´het beoordelen en recenseren van voorstellingen´ voor 

kinderen.  
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De volgende voorstellingen zijn voor 2017 al door ons in optie genomen: 

 

         

Het straattheaterprogramma ontwikkelt zich en we vinden er gestaag een groeiend aantal (locatie)partners voor. Voor de 
festivaleditie 2017 gaan wij onder de naam De Betovering naar Buiten een coproductie aan met Stichting Marketing Haagse 
Binnenstad (MHB). Deze stichting heeft de organisatorische verantwoordelijkheid voor dit onderdeel van het festival, Stichting 
De Betovering de inhoudelijke verantwoordelijkheid. De winkeliersverenigingen betalen, evenals de meeste theaters met 
binnenprogrammering, circa 50% van de uitkoopsommen. De Betovering neemt het straattheaterprogramma mee in haar 
algemene publiciteit. De betrokken winkeliers verzorgen zelf de specifieke publiciteit, bijvoorbeeld flyers en posters op locatie 
en de inzet van hun online media.  
 

In het festivalcentrum in Theater aan het Spui werd het regelmatig te druk. In 2015 is daarom voor het eerst geëxperimenteerd 
met een satellietcentrum in Theater Dakota (Den Haag Zuid) en in 2016 is er een satellietcentrum in het Laaktheater (Den Haag 
Noord) bijgekomen. In de satellietcentra kunnen we met dezelfde programmering meer diversiteit in het publiek behalen. De 
centra in Theater aan het Spui en in Theater Dakota werden goed bezocht en gebruikt door ons publiek voor reflectie, het 
uitwisselen van tips, delen van ervaringen over het kernprogramma en samen werken aan een collectief thema. Ook onze 
samenwerking met Theater de Vaillant in de Schilderswijk, met een volle dag festivalcentrum, zetten we graag voort. Samen 
met het Laaktheater hebben we besloten hun satellietfunctie in 2017 aan een andere locatie te gunnen.  

NL Kwatta 4+ muziektheater

NL Bontehond 5+ theater

NL het Fi l iaa l 8+ theater

NL Meneer Monster en CDP Theater Producers 5+ theater grote zaal

NL Anne Maike Martens  & Stip 6+ theater

NL Dadodans 4+ dans

NL Duda Paiva/Maas  td 6+ dans

NL Theater Gnaffel 6+ poppen/figuren theater

NL Tg. Winterberg/STIP 3+ poppen/figuren theater

NL Tg. THINK! 4+ locatietheater/bibl iotheken

NL Artemis 6+ theater

NL Sounding Bodies 2+ klass ieke muziek /beeldend

NL/BE Schippers  & VanGucht / HETPALEIS 8+ theater

BE Iota 2+ insta l latie peuters

BE De Kolonie mt 4+ muziektheater

BE Karel  Cass ier 3+ straattheater

BE Post ui t Hessdalen 5+ (straat)theater op locatie

BE DefDef 6+ Museumbezoek

BE Grensgeval 2+ circus/dans  peuters

ES Maquiné 5+ dans

ES AracaLadanza 5+ dans  /opening of s lot

UK Barrowland Bal let 2+ dans  peuters

DE Flohrschütz & Döhnert 4+ theater

DE Flohrschütz & Döhnert 2+ peuters

FR Sacékripa  7+ circustheater (one man show)

ES Circ panic AL circustheater

DE/IT Alfredo Zinola 6+ dans  interactief
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We willen dat zoveel mogelijk kinderen, met een zo divers mogelijke achtergrond, de kracht van de verbeelding ervaren. We 
maken hiertoe keuzes in ons programma en programmeren hiertoe op verschillende locaties. Daar is reeds veel over 
geschreven. In deze paragraaf worden de publiciteit, het programma bereik bijzonder gewenst publiek en de prijsstelling 
besproken.  
 

Voor het bereiken van het grote publiek zetten we generieke publiciteit in. Belangrijk hierbinnen zijn onze website en de 
stadsbrede verspreiding van de programmaboekjes. Alle 157 basisscholen in Den Haag verspreiden het programmaboekje 
onder hun leerlingen. Dat is bijzonder en waardevol. Ook veel scholen in de randgemeenten verspreiden ze inmiddels. 
Daarnaast versturen we nieuwsbrieven, persberichten en voeren we publiciteit via social media, stadsschermen, citydressing 
en zijn we aanwezig op een aantal kinderevenementen voorafgaand aan het festival. Daarnaast zetten deelnemende locaties 
hun eigen marketingapparaat in en vaste publiciteitspartners als Den Haag Marketing en de VVV zetten zich ook in voor De 
Betovering. In 2017 bouwen we aan een nieuwe website.  
Ook in de publiciteit is samenwerking evident. Eerder benoemden we al de winkeliers in de binnenstad en Dak Kindercentra. Bij 
hotel Novotel mogen onze internationale gasten tegen kostprijs overnachten, en wij informeren ons publiek dat kinderen bij 
Novotel gratis welkom zijn. Met de Kindervakantiepas hebben we een publiciteitsbarter. Er is samenwerking met de horeca die 
tijdens het festival De Betovering prominent op haar menu’s zet. Wij laten een buitenactiviteit bijvoorbeeld juist bij restaurant 
de Boterwaag eindigen, waar de Boterwaag haar clientèle attendeert op hun heerlijke Bio-Betovering-Pannenkoek.  
 
We willen dat de publieksgroep van buiten Den Haag mee blijft groeien, zodat niet alleen Haagse kinderen zich 
onderdompelen in al het moois. Van ons publiek komt 36% van buiten de stad. We bereiken hen allereerst door het festival 
goed, leuk en groot genoeg te maken. Het buitenprogramma helpt ook, net zoals de speciale Betovering-lunches en -
overnachtingen die we met partners aanbieden. Ook geven we via onze website praktische en toeristische informatie aan onze 
bezoekers van buiten de stad. We proberen dagjesmensen en toeristen te motiveren om het bezoek aan het festival én aan de 
stad te verlengen.  
 

Ook zetten wij gericht in op landelijke publiciteit voor het festival. Landelijke distributie van affiches en de programmaboekjes 
loopt via het City-dogs netwerk op de kinderrijke adressen in de grote steden. Wanneer op Uitzendinggemist.nl 
kinderprogramma’s van Z@pp bekeken worden, zien de kijkers vaak eerst een reclamefilmpje van De Betovering. Landelijk 
media geven aandacht aan het festival. Op de perrons van alle Nederlandse treinstations ziet men een filmpje via Rail-tv. Via 
Google Grants mogen we al drie jaar lang gratis AdWords plaatsen ter waarde van maximaal $10.000 per maand. Met deze 
landelijke publiciteit informeren we niet alleen potentieel publiek van buiten Den Haag, maar werken we tegelijkertijd aan het 
imago en de bekendheid van het festival bij niet-direct publiek.  

 

Met gerichte publiciteit richten we ons op kleinere publiekssegmenten en 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 maken en verspreiden we een Engelstalige brochure met daarin het taalarme festivalaanbod. Deze 
informatie is ook op de website te vinden. Verscheidene internationale organisaties en bedrijven, betrokken ambassades en 
STET (Stichting The English Theatre Den Haag) helpen ons bij het benaderen van hun anderstalige achterban, door middel van 
een Engelstalig persbericht;  
- In samenwerking met de Ooievaarspas communiceren we met de doelgroep met een kleine beurs dat bezoek 
mogelijk is met 50% korting op de toegangsprijzen. Ons programmaboekje en een voucher voor twee Betovering-vrijkaarten 
verspreiden we via de voedselbank pakketten in Den Haag en Rijswijk. Via Stichting Vluchtelingenwerk attenderen we alle 
maatjes in Den Haag erop dat festivalbezoek een gezamenlijke gesponsorde activiteit kan zijn;  
- In samenwerking met Bureau 5D maken we ons festival toegankelijker en voeren we gerichte publiciteit over 
toegankelijke programmaonderdelen richting organisaties die met groepen kinderen werken met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking.  

 

Met het ‘programma bereik bijzonder gewenst publiek’ gaan we verder dan gerichte publiciteit. Ouders en kinderen voor wie 
theater- of museumbezoek minder vanzelfsprekend is, worden actief, en op persoonlijke wijze, benaderd met het doel om 
mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen.  
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De hiervoor aangestelde projectmedewerker doet dit o.a. door moeders van kinderen in de Betovering-leeftijd voorafgaand 
aan het festival in groepen rond te leiden in een van de 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; door het samenstellen en distribueren van een wijkflyer (met het aanbod en een plattegrond van de wijk); en 
door extra (straat)theater in de wijk te programmeren als parade voor de hoofdprogrammering van het festival. 
 
Op basis van het advies dat we gevraagd hebben aan Bureau 5D maken we jaarlijks ons festival meer toegankelijk voor mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Bijvoorbeeld door beter te communiceren over de huidige toegankelijkheid 
van onze locaties of programmaonderdelen. We letten op de leesbaarheid voor slechtzienden bij het bouwen van onze nieuwe 
website en bij het maken van de informatieborden voor het festivalcentrum. We maken onze medewerkers en vrijwilligers 
bewust van bejegenings-normen. We betrekken mensen met een handicap bij het vrijwilligersteam. We maken incidenteel zelf 
programmaonderdelen toegankelijker met bijvoorbeeld een doventolk, maar we zoeken vooral de dialoog op met organisaties 
binnen deze doelgroep om zo slim mogelijk te kiezen bij het doen van aanpassingen in 2017.  

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. Daarom 
hanteren we een gedifferentieerd prijsbeleid. Voor de meeste producties en workshops hanteren we in 2017 een 
standaardprijs van 7 euro. Voor enkele dure (internationale) producties, een meerdaags workshoptraject of bijvoorbeeld de 
Night at the Museum worden hogere prijzen gerekend. Voor bezoekers van de wijkbibliotheken in de minder welgestelde 
wijken is de entreeprijs een heel belangrijk criterium om te kunnen komen. De gratis toegang blijft daar in 2017 gehandhaafd. 
Dat is ook te verantwoorden omdat de publieksomstandigheden er het minst gunstig zijn. Ooievaarspashouders (de minder 
draagkrachtige Hagenaars) krijgen 50% korting op alle voorstellingen en workshops en via de voedselbanken worden vouchers 
voor vrijkaartjes verspreid.  
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III Positionering en ondernemerschap 
 

 

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, waarbij verwachtingen gedoseerd worden overtroffen of onderuit worden gehaald, waarbij 
kinderen verleid worden tot een lichte inspanning en daar veel voor terugkrijgen en waarbij een beroep wordt gedaan op hun 
verbeeldingskracht. 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. 
 

Wij positioneren De Betovering bij het publiek als de leukste herfstvakantie van Nederland!  
Ongeveer ⅔ 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 een derde van ons publiek komt van buiten Den Haag en 10% 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 of familiebezoek.  
 

Lokaal: 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 een van de grootste meerdaagse samenwerkingsprojecten 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.  

 
Landelijk: 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 uit zich bijvoorbeeld in 
de vraag van KijkUit of we bereid waren om met hen samen te werken bij de Z@pp theaterprijzen. 
 De Betovering is inmiddels een van de belangrijkste jeugdtheaterfestivals in Nederland. Festival 2 Turven Hoog in 
Almere en Festival Tweetakt in Utrecht zijn andere belangrijke spelers in dit veld. 2 Turven Hoog is kleiner en richt zich op 
peuters en kleuters. Tweetakt programmeert tegenwoordig 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.  
 
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 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.  
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Evaluaties met ons publiek en onze locaties zijn essentieel. Al vele jaren worden onder het volwassen publiek ongeveer 1000 
enquêtes afgenomen. Omdat deze 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 aanbod 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.  
Het publiek beoordeelde in 2016 zowel het festival als geheel als de afzonderlijk bezochte voorstellingen en/of workshops met 
een gemiddeld cijfer van 8,4.  

 
 

 

Stichting De Betovering bestaat in 2017 uit een vaste kern van vier zzp-ers die het hele jaar door aan het festival werken. 

 Directeur: 0,67 fte Taken: zakelijke en artistieke leiding 

 Medewerker 1: 0,5 fte Taken: allround/ programmering 

 Medewerker 2: 0,415 fte Taken: allround/productie 

 Medewerker 3: 0,415 fte Taken: allround (vacature) 

 Vier maanden rondom het festival wordt het kernteam bijgestaan door ca. 0,3 fte aan freelancers.  

 We verwachten daarnaast ook in 2017 zo’n vijftig vrijwilligers te betrekken bij de organisatie en de uitvoering van het 
festival. 

 
In 2017 verhoudt de interne organisatie zich dan weer tot de programmeringsomvang. De krappe bemensing zorgde de 
afgelopen jaren in toenemende mate voor organisatorische druk. In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de Gemeente 
Den Haag is de noodzaak van een organisatorische inhaalslag erkend. Er is, met ingang van 2017, 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. Dit bedrag wordt door ons deels gebruikt voor de nieuwe medewerker en deels voor uitbreiding van 
het aantal uren van huidige team.  
 

De dynamiek van een festival als de Betovering vraagt om een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering. De Betovering heeft geen 
personeel in dienst. De directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in. Het gehele team werkt op freelance 
basis. Dit geeft ons de mogelijkheid om de formatie aan te passen aan de actualiteit. Dit kan omdat alle medewerkers, buiten 
de drukste fase, ook voor andere culturele organisaties werken. Dit draagt bij aan het uitwisselen van expertise en versterking 
van netwerken. Bij alle voorbereidende en uitvoerende taken kijken we kritisch naar de prijs/kwaliteit-verhouding van het 
kernteam. Afhankelijk van de taak, beschikbare budgetten en werkomvang werkt het kernteam meer of minder uren en 
kunnen taken gedelegeerd worden aan vrijwilligers of juist aan specialistische freelancers.  
 
Bestuur en directie werken volgens de principes van good governance. 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 
2016 opnieuw aandacht aan dit onderwerp gegeven naar aanleiding van aanpassing van de code in 2016.  

 

De opbouw van onze financiën bestaat uit circa:  

 1/3 inkomsten van publiek en sponsors (o.m. ondernemersverenigingen, Dak kindercentra en Novotel); 

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

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

We verwachten weer een financieel partnerschap met onder andere: 

 Lokaal: Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Novotel Den Haag, DAK kindercentra en de ondernemersverenigingen in de 
binnenstad. 

 Nationaal: Fonds Podiumkunsten, VSB Fonds, Fonds21, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Zabawas, 
Stichting Boschuysen, Stichting Janivo en Stichting Madurodam Steunfonds. 

 Internationaal: we krijgen bij internationale programmering incidenteel direct, of indirect via de gezelschappen 
bijdragen van ambassades of van Art-Councils die de transportkosten en/of de séjours van een gezelschap betalen. 
Van het NFPK internationalisering krijgen we regelmatig een subsidie voor de reis- en transportkosten van een aantal 
internationale gezelschappen. 
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We zullen daarnaast blijven zoeken naar nieuwe financiële partners en het vergroten van onze eigen inkomsten.  
 
De Betovering kent een hoog percentage eigen inkomsten. Daarnaast is er nog ‘verborgen sponsoring’ van product- en 
dienstensponsoring, zoals de inzet van vrijwilligers, de hotelkamers die we bij het Novotel tegen kostprijs krijgen en de 
gesponsorde AdWords via Google Ad Grants. Deze vormen van sponsoring zijn niet in de jaarrekeningen terug te vinden maar 
bedragen naar schatting tienduizenden euro’s per jaar.  

 
De veilige spreiding van inkomsten is een kracht. Tegelijkertijd vergt deze arbeidstijd.  
 
Een aantal onderdelen van ons dekkingsplan zijn al toegekend. Stichting De Betovering ontvangt structurele subsidie van  
€ 106.000 per jaar van de gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. Zij 
hebben specifiek voor de versteviging van onze interne organisatie een subsidieverhoging van € 20.000 per jaar toegekend. 
Voor de jaren 2017 en 2018 ontvangt het festival ook een tweejarige festivalsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van 
€37.500 per jaar. Fonds 1818 heeft voor de jaren 2016 en 2017 € 36.000 per jaar toegekend.  
 
We verwachten € 130.000 aan recette-inkomsten met onze programmering. De stijging aan recette inkomsten is gebaseerd op 
45% van de 24.000 bezoekers die in 2017 1 euro extra betalen voor hun kaartje door de prijsstijging van € 6,00 naar € 7,00, en 
de 500 extra bezoekers die € 7,00 betalen.  
 
In de begroting worden alle personele posten met 15% opgehoogd. Dit is de eerder genoemde versteviging van onze interne 
organisatie. Daarnaast worden de locatiekosten hoger, omdat we, met een hogere entreeprijs, ook een hogere recetteafdracht 
aan de locaties zullen doen. De programmakosten stijgen op basis van de beoogde 4 extra voorstellingen en 4 extra 
workshops. Tot slot is in de rest van de begroting een ontwikkeling van zo’n 4% in de kosten opgenomen.  

 

We maken jaarlijks een analyse van risico’s vanuit verschillende invalshoeken zoals imago, organisatie, financieel, juridisch, 
politiek en bestuurlijk. Vanuit deze invalshoeken kunnen risico’s worden onderkend waaraan vervolgens prioriteiten kunnen 
worden toegekend. Het is niet zo dat aan alle soorten risico’s evenveel aandacht moet worden geschonken. Soms zal een risico 
bewust moeten worden genomen. Bij de beoordeling gaat het als regel om een kwalitatieve analyse omdat voor veel 
elementen niet met exacte bedragen of kansen kan worden gewerkt.  
De Betovering heeft een aansprakelijkheidsverzekering, een inventaris- en voorraadverzekering en een additionele verzekering 
voor de vrijwilligers tijdens het festival. Het risico van een regulier programmaonderdeel dat niet doorgaat is te dragen vanuit 
het eigen vermogen. Omdat de Betovering geen personeel in dienst heeft, zijn de financiële risico’s die hiermee verband 
houden verwaarloosbaar. Indien programmaonderdelen in de openlucht plaatsvinden en het financiële risico van een 
eventuele afgelasting voor de Betovering te groot is, wordt een additionele verzekering afgesloten. 

 

Er staan geen investeringen gepland in 2017. 
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Nawoord 
 
 
Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om zo 
een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Daarvoor doen we 
een beroep op u. De vraag van onze doelgroep is groter dan ons huidige aanbod aankan, dus de kansen liggen 
voor het grijpen. Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en 
cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen. Wanneer kinderen de leeftijd 
van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd. Als we ze voor die tijd waardevolle 
bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van. Onze samenleving heeft de creatieve 
talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te blijven kiezen dat kinderen het beste 
verdienen, juist als het om kunst en cultuur gaat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


