
FINANCIËLE VERANTWOORDING EN OVERZICHT VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 
 

Gegevens van de instelling 
Naam   Stichting Spelen voor je Leven Amersfoort 
Ook bekend onder Ithaka 
Oprichtingsdatum 20 mei 2015 
Vestigingsplaats Amersfoort  
Contactadres  ’t Hazeveld 53 -3862 XA Nijkerk 
Telefoonnummer 033 2460521  
E-mailadres  info@ithakaspeelt.nl    
Internetadres  www.ithakaspeelt.nl 
RSIN   855202944 
KVK   63359472 
 
Doelstelling  
Stichting Spelen voor je Leven Amersfoort stelt zich ten doel mensen uit Amersfoort en omstreken 
die zelf, of als naaste of nabestaande, te maken hebben met de gevolgen van kanker, psychosociaal 
te ondersteunen in hun verwerkingsproces door ze te laten ervaren wat creatieve expressie door 
toneelspelen voor hen kan betekenen. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd door het onder 
leiding van een vakkundige theaterdocent in een veilige omgeving aanbieden van theaterworkshops 
aan de spelersgroep Ithaka.  Met het realiseren van dit aanbod wil de stichting de spelers 
levensvreugde, ontspanning en veerkracht laten hervinden, het zelfvertrouwen bevorderen, de 
fantasie prikkelen en onderling contact tussen lotgenoten bevorderen. 
 
Bestuur 
Voorzitter:  de heer A.F.C. van Roemburg (Antoine)  
Penningmeester:  mevrouw S. Simonis (Simone)  
Secretaris: mevrouw M.A.H. Rikkers-Michels (Marjan)  
 
Beloningsbeleid  
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader 
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.  
 
Ontstaansgeschiedenis 
De stichting Spelen voor je Leven Amersfoort komt voort uit een initiatief van stichting Kanker in 
Beeld. Deze landelijke stichting is in 2012 gestart met het aanbieden van theaterworkshops voor de 
doelgroep in het Toon Hermans Huis Amersfoort onder de naam Spelen voor je Leven. 
Omdat deze pilot aan bleek te sluiten bij de behoefte van de doelgroep, is besloten Spelen voor je 
Leven als zelfstandige stichting op eigen kracht verder te laten gaan. Deze verzelfstandiging heeft zijn 
officiële beslag gevonden in de oprichting van stichting Spelen voor je Leven Amersfoort op 20 mei 
2015. 
De bestuursleden zijn als ‘werkgroep’ hard aan de slag gegaan om vorm te geven aan de nieuwe 
opzet. Doel is om binnen drie jaar financieel volledig onafhankelijk te zijn van de moederstichting. 
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2015 
 

Ondernomen activiteiten van 2012 t/m 2015 

2012 tot 20 mei 2015 Tweewekelijks aanbod van theaterworkshops improvisatie door stichting 
Kanker in Beeld in het Toon Hermans Huis Amersfoort 

2014 Samenstellen bestuur en voorbereidingen treffen voor oprichten 
zelfstandige stichting 

14 januari 2015 Vergadering bestuur in spe 

7 februari 2015 Presentatie Spelen voor je Leven tijdens Open Dag THHA 

9 april  2015 Vergadering bestuur in spe 

20 mei 2015 OPRICHTING stichting Spelen voor je Leven Amersfoort 

Vanaf 20 mei 2015 Tweewekelijks aanbod van theaterworkshops improvisatie door stichting 
Spelen voor je Leven  

7 juli 2015 Bestuursvergadering 

29 september 2015 Bestuursvergadering 

26 oktober 2015 Bestuursvergadering 

13 november 2015 Bestuursoverleg 

18 december 2015 Bestuursvergadering 

Eind december 2015 Bloembollenactie van stichting Kanker in Beeld om fondsen te werven 
 

 De spelersgroep van stichting Spelen voor je Leven Amersfoort draagt als naam ITHAKA.  
Ithaka staat voor Improvisatie Theater Amersfoort bij Kanker en betekent ‘veilige plek’. 

 ITHAKA is gegroeid van 4 naar 9 spelers. Het maximale aantal voor een workshop is 15.  
 Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt om fondsen te werven en publiciteit te 

bevorderen. 
 Diverse mensen zijn benaderd en bereid gevonden diensten voor de stichting belangeloos te 

vervullen. Zoals fotografen, grafisch ontwerpers, tekstschrijvers, journalisten. 
 Met het Grafisch Lyceum Utrecht is overeengekomen dat het ontwerpen van een flyer om de 

naamsbekendheid van Ithaka te bevorderen als studieopdracht wordt gerealiseerd. 
Tevens kan hierdoor de flyer tegen een geringe vergoeding in veelvoud worden gedrukt. 

 
Plannen voor 2016 

 Voortzetten van de tweewekelijkse theaterworkshops 
 Fondsen werven om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen 
 Een website bouwen 
 Een flyer realiseren en een verspreidingsplan maken 
 Nieuwe deelnemers werven 
 Voor de spelersgroep haalbare optredens realiseren 

 
Verkorte staat van baten en lasten over 2015 (van 20 mei t/m 31 december)  

Baten 
Sponsorgelden     € 3.364,00 
Deelnemersbijdragen    €    810,00 
Opbrengst bloembollenactie   €    500,00 

totaal €  4.674,00 
 

Lasten 
Vergoeding docent    €   3.000,00  
Kosten gebruik ruimte + koffie/thee  €       681,00 
Oprichtingskosten stichting   €       396,20 
Overheadkosten    €         50,00 

totaal €    4.127,20 



2016 
 

Gerealiseerd in 2016 

januari t/m juni  13 improvisatie-theaterworkshops – seizoen 1  

januari t/m augustus 8 Bestuursvergaderingen 

 Naam ‘Ithaka’ gekozen voor het aanbod van de stichting  

 Logo en Ithaka-flyer ontworpen en gedrukt 
ism Grafisch Lyceum Utrecht – Studio S2B 

 Website ithakaspeelt.nl  ontworpen en operationeel gemaakt  
ism Jasper van Roemburg 

 Facebookpagina geopend 

16 maart Improvisatie-optreden van Ithaka bij Resto Van Harte 

16 mei Deelname van Ithaka-spelers aan Oncofonie 2016 van st Kanker in Beeld 

1 september  Serviceclubs in Amersfoort benaderd met verzoek tot ondersteuning 

augustus/september Verspreidingscampagne van de Ithaka-flyer  

  

gepland voor 
september 

Persberichten en interview in de lokale media  

  

  

  

  

 
Voorlopige verkorte staat van baten en lasten over 2016 (t/m 31 augustus) 
Baten 
Sponsorgelden     €   1.500,00   
Deelnemersbijdragen    €      585,00  
 
Lasten 
Publiciteitskosten    €     308,50 
Kosten gebruik ruimte    €     630,00 
Koffie/thee     €     336,00 
Overheadkosten    €     112,65 
 
Plannen voor 2017 

 Voortzetten van de tweewekelijkse theaterworkshops 
 Voortzetten van de bestuursvergaderingen 1x per 6 weken 
 Fondsen werven om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen 
 Publiciteit genereren 
 Nieuwe deelnemers werven 
 Voor de spelersgroep haalbare optredens realiseren 

 
 
 
 


