Jaarverslag Stichting Vrienden van CBK Zuidoost 2016
Bestuurssamenstelling en werkverdeling
In 2016 bestond het bestuur uit: Monique Brewster, voorzitter / Robert Caprino, penningmeester /
Annet Zondervan, algemeen lid.
De secretariële en algemene administratieve werkzaamheden van de Stichting zijn gedaan door
Sharda Balgobind, medewerker in vaste dienst bij CBK Zuidoost. Binnen haar dienstverband als
stafmedewerker PR&Marketing voert zij waar nodig ook de nodige diensten uit voor de Stichting
Vrienden van. In de praktijk betekent dit met name de Vriendenadministratie bijhouden, opdracht
tot innen van incasso’s (in afstemming met de penningmeester), het doen van promotieactiviteiten voor de Stichting.
In 2016 vergaderde het Bestuur slechts eenmaal plenair namelijk op 18 februari 2016. Tussentijds
werd per mail waar nodig afgestemd en besluiten genomen bijvoorbeeld juni 2016 inzake besluit
donatie 2016.
Activiteiten ter promotie van de Stichting Vrienden van CBK Zuidoost
In 2016 zijn er op bescheiden wijze uitgevoerd ter promotie van de Stichting alsook voor de
verdere groei van inkomsten van de Stichting.
- Bij elke opening van CBK Zuidoost zijn bezoekers - met promotiemateriaal en waar
mogelijk ook via persoonlijke ondersteuning - actief geattendeerd op de mogelijkheid
Vriend te worden en of te doneren.
- Bij de balie staat een geef-zuil voor ‘ad hoc’ giften.
- Er zijn - naast al twee bestaande filmpjes gemaakt in 2015 - twee nieuwe promotiefilmpjes
gemaakt. Onze Ambassadeurs Manoushka Zeegelaar-Breeveld en Maria Cuartas roepen
als Ambassadeurs derden op om Vriend de te worden. De filmpjes zijn geplaatst op
Facebook en worden ook nu nog getoond op de website van CBK Zuidoost.
- De koppelverkoop actie ‘Inschrijven Workshop programma’ – ‘Kortingstarief als Vriend’
heeft in 2016 niet gewerkt bij gebrek aan het doorgaan van het commerciële workshop
aanbod.
Op 25 juni 2016 is wederom de jaarlijkse Vrienden BBQ georganiseerd, dit keer werd dit
inhoudelijk gekoppeld aan de tentoonstelling ‘(S)He:searching for the other’. Ter plekke kregen
gasten een preview op het project participatie project ‘Kopro Beki Prodo’. Kunstenaar Charl
Landvreugd en de vrouwen van de Kopro Beki Prodo groep vertelden over het project dat zij aan
het voorbereiden waren. In totaal waren circa 40 mensen aanwezig op deze jaarlijkse bijeenkomst.
Ook in 2016 ontvingen bestaande Vrienden een Nieuwjaarswens, een kaart speciaal getekend
door een kunstenaar die in kleine oplage wordt verspreidt. In 2016 werd de kaart getekend door
Brian Elstak; bijlage 1.
De (indirecte en directe) kosten voor de realisatie van deze promotie activiteiten werden in 2016
gedragen door CBK Zuidoost, afdeling PR&Marketing.
Stand van zaken: hoeveel donateurs en donaties 2016
Aanvang 2016 waren er 110 betalende donateurs. Eind 2016 is dit aantal gegroeid naar 138.
De Giftenzuil heeft in 2016 geleid tot een bijdrage van €219,70. Dit bedrag is gerealiseerd op basis
van ad hoc giften tijdens de jaarlijkse BBQ.

Donaties 2016 van Stichting Vrienden van CBK Zuidoost aan CBK Zuidoost
In 2016 heeft de Stichting Vrienden CBK Zuidoost een bedrag van € 2.000 gedoneerd aan CBK
Zuidoost. Dit bedrag is ingezet ter dekking van de kosten voor het ontwerpen en drukken van
flyers voor het Workshop programma seizoen 2016 – 2017 van CBK Zuidoost in Broedplaats
Heesterveld. Het gaat om twee verschillende flyers gericht op respectievelijk volwassenen en
kinderen; zie bijlage 2 en 3.
Het besluit voor deze donatie van 2.000 is per mail genomen door het Bestuur d.d. 22, 23 en
25 juni. Zie bijlage 4.

