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2. Voorwoord
Santelli bestaat dit jaar 50 jaar en er is geen enkele reden waarom het niet nog eens 50 jaar zou
bestaan. Zo verwoord reflecteert bovenstaande zin het zelfvertrouwen dat bestaat binnen Santelli.
Dat zelfvertrouwen is gebaseerd op wat we doen: kinderen en jongeren langjarig voorbereiden om
mooie voorstellingen te maken waar verbeelding een grote rol speelt, cultuureducatie op scholen
verzorgen en circuslessen aan volwassenen geven.
Het zelfvertrouwen is ook gebaseerd op ons bereik: meer dan 15.000 toeschouwers en 4000
deelnemers aan workshops bij ruim 60 scholen en instellingen. Dat geeft maar aan dat we een
vaste plaats hebben in het culturele landschap van Groningen; we weten ons verzekerd van publiek
en de deelnemers waarderen onze activiteiten.
Ons zelfvertrouwen geldt ook onze organisatie: al 50 jaar weten we, met een goede mix van vaste
medewerkers, freelancers en vrijwilligers, kwalitatief goede producten in de markt te zetten
waarmee we inkomsten verwerven. Dat komt niet in de laatste plaats door intensieve
samenwerking met externe instellingen en de samenwerking met een team van professionele
circusartiesten en theatermakers die een vaste (trainings)plek hebben in Santelli.
Die kwaliteit van betrokkenen blijft niet onopgemerkt: we leveren bestuursleden voor de landelijke
en Europese koepelorganisaties voor jeugdcircus, we leveren docenten voor de BIC-nl - de
landelijke opleiding voor circusbegeleiders -, onze circusproducties winnen prijzen en onze
leerlingen stromen door naar professionele circusscholen.
Ondanks dat zelfvertrouwen zoeken we evengoed naar waardering en erkenning. Waardering voor
de kwaliteit en het samenstel aan producten en erkenning voor het unieke dat Santelli Groningen
te bieden heeft te midden van allerlei andere culturele instellingen in de stad en haar ommeland.
Landelijk wordt circus beschouwd als een kunstvorm met unieke eigenschappen en een eigen
karakter. Wij denken dat Santelli daar vanuit Groningen iets waardevols aan bijdraagt.
Groningen, 2011-2012
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3. Instellingsgegevens Jeugdcircus Santelli
3.1 Instellingsgegevens rechtspersoon
Statutaire naam instelling 1

Stichting Jeugdcircus Santelli

Naam instelling

Circus Santelli

Organisatievorm

Stichting

Jaar van oprichting

1962, opgericht als vereniging,
1974 overgegaan naar de Stichtingsvorm;
de huidige statuten dateren uit 1987.

Bezoekadres

E.D.Wiersmastraat 3a

Postadres/ Postbus

Postbus 4255

Postcode

9701EG

Plaats

Groningen

Telefoon

050-3139575 / 06-21895164

E-mail instelling

info@santelli.nl

Website

www.santelli.nl

Bankrekeningnummer

4300695

KvK-nummer

41009094

BTW nummer

NL006159278B01

3.2 Contactgegevens
Naam van algemeen directeur of een andere

Jan Tjeerd Groenewoud

gemandateerde persoon
Voorvoegsel(s)
Voorletter(s)

J.T.

Titel

Drs.

Functie

Voorzitter

M/V

M

E-mail contactpersoon aanvraag 2013-2016

j.t.groenewoud@santelli.nl

Telefoon

06-21895164

3.3 Leden Directie (inclusief artistiek leider indien van toepassing)
Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Naam

Functie

M/V

Datum van
aantreding

Nvt
Nvt
Nvt

1

Alleen rechtspersonen mogen een aanvraag indienen.
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3.4 Leden Bestuur / Raad van Toezicht
Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Naam

Functie

M/V

Datum van
aantreding

J.T.

Groenewoud

Voorzitter

M

01-02-2012

M

Vermeer

Penningmeester

M

01-02-2012

W.

Moltmaker

Secretaris

V

01-02-2011

I.A.C.M.

Roelands

V

01-05-2009

A.

Schueppert

V

01-02-2011

3.5 Samenwerking
Er is in deze aanvraag sprake van een zekere samenhang met de aanvraag van het
Kunstencentrum. Op dit moment zijn we bezig met verkenningen voor intensievere samenwerking.
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4. Beleidsplan 2013-2016
4.1 De missie, visie en doelen van de instelling?
Missie. Santelli maakt contemporaine circusvoorstellingen met kinderen, jongeren en
jongvolwassen en stelt hen zo in staat op een creatieve en actieve manier podiumkunst te maken
en dat te tonen aan een groot publiek.
Binnen Santelli geven we les in circustechnieken, aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, in
dienst van de voorstellingen binnen Santelli. Daarnaast verzorgen we circuslessen op scholen en
instellingen in het kader van cultuureducatie. Soms is daarbij de circusvoorstelling het doel op
zichzelf, op andere momenten is circus het middel om ontwikkeling te stimuleren in personen en
groepen.
Santelli neemt als één van de grotere jeugdcircussen haar verantwoordelijkheid binnen jeugdcircus
Nederland om als voorloper de ontwikkeling van (les) kwaliteit en de (sociale) veiligheid te
verbeteren en te stimuleren.
Visie. Santelli heeft de overtuiging dat circus als doel een verrijking is van de podiumkunsten en
circus als middel een krachtige manier is om (culturele) ontwikkelingsdoelen binnen (groepen)
mensen te bewerkstelligen. Verder leent circus zich, door het grote pallet aan technieken en de
daarvoor benodigde diversiteit aan vaardigheden, uitstekend voor de ‘inclusiongedachte’: iedereen
kan mee doen, niemand wordt buitengesloten.
Met die overtuigingen in gedachten willen we groeien in termen van artistieke zowel als educatieve
en organisatorische kwaliteit. Artistiek willen we met jongeren en jongvolwassenen vernieuwend
circustheatervoorstellingen maken, waarin creativiteit de boventoon voert, jongerencultuur
geïncorporeerd is, live zingen, muziek maken, dans en theater een vaste plek hebben in elke
productie.
In termen van educatieve kwaliteit streven we naar een eigen leerwerkplan, een vast systeem van
bijscholing van trainers en de scholing van alle nieuwe trainers door middel van een vastgesteld
eigen of extern programma.
Tot slot de organisatie. We willen groeien naar grotere financiële zelfstandigheid. Dat alle
activiteiten samen leiden tot een gezonde bedrijfsvoering. Na afschaffing van de
loonkostensubsidies door overheid en gemeente passen we de prijzen en activiteiten zodanig aan
dat we 75% van onze eigen inkomsten ‘uit de markt’ genereren. Verder moeten we, genoodzaakt
door de gestage groei van de organisatie, toe naar de omvorming en professionalisering van het
besturingsmodel van de organisatie.
Dat kunnen we niet alleen; we gaan daarom bestaande samenwerkingsverbanden met (culturele)
instellingen versterken en we gaan op zoek naar nieuwe partners.
Doelen Globaal zijn de doelen die voortvloeien uit de missie en de visie:
-

Zoeken van samenwerkingsverbanden met partners die de bij circus secundair gebruikte
kunstdisciplines verder kunnen versterken; het formuleren van concrete projecten om die
samenwerking te concretiseren en te effectueren.

-

Maken van een eigen leerwerkplan in aansluiting op het voor het jeugdcircus beschikbare
raamleerwerkplan van Kunstfactor.
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-

Het opzetten van een ontwikkelingsplan voor bestaande en nieuwe trainers en het, in
samenwerken met partnerorganisaties, creëren van de infrastructuur om dat plan uit te
voeren.

-

Het omvormen van de, deels door loonkostensubsidies ondersteunde, huidige organisatie
naar een organisatie die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau goed
bestuurbaar is en financieel grotendeels onafhankelijk is van overheidssubsidies.

4.2 Het belang van het aanbod van Santelli voor de stad Groningen?
Santelli is het enige jeugdcircus van Groningen. Naast dansscholen is Santelli de enige
instelling in Groningen die podiumkunst vanuit een fysiek expressieve kant benadert en waarin
verbeelding een grote rol speelt. Als podiumkunst is circus niet louter fysieke kunst. Op de
golven van het moderne circus navigeert Santelli mee op de duidelijk aanwezige onderstromen
van theater, zang, dans, muziek. Het meest recente voorbeeld daarvan is onze nieuwste
circusproductie “Alles uit de Kast” waarin de artiesten live zingen en muziek maken, vanuit
personages spelen en zo de zorgvuldig getrainde en doorgeregiseerde scènes tot een unieke en
doorlopende circustheatervoorstelling maken.
Santelli voorziet in de behoefte voor individuele cultuurdeelnemers; jeugd en jongeren die zich
aangetrokken voelen tot expressieve, niet-cognitieve activiteiten in het theater. Die behoefte
bestond altijd al, maar sinds “The Voice of Holland’, “So You Think You Can Dance” en
“Holland’s got talent” is dat pregnant in de samenleving zichtbaar. Het fysieke karakter van
circus zetten we daarbij naast meer cognitief/verbaal theater. Beide podiumkunsten trekken
afzonderlijke deelnemers aan met elk hun eigen voorkeuren en kwaliteiten. Wat hen verbindt is
het podium
Santelli heeft ‘ínclusion’ hoog in het vaandel staan. Kinderen kunnen ongeacht achtergrond,
persoonsgebonden budget, persoonlijkheid en schooltype meedoen met circus. Sommige
kinderen kunnen slecht balanceren, maar blijken goed in de trapeze. Voor beperkingen in het
samenwerken bestaan er de mogelijkheid voor meer solistische disciplines. Slechte ‘klimmers’
blijken vaak goede tumbelaars of goede ondermensen in de piramide en slechte ‘onders’ zijn
niet zelden goede contorsionisten of zeer goede jongleurs. Daarmee is circus een kunstvorm
waarbinnen zeer veel uiteenlopende middelen en technieken voorhanden zijn om een brede
doelgroep te bedienen en hen succeservaringen te geven. Tevens is het goed voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de circuslessen wordt aandacht besteed
aan het zelfstandig werken enerzijds en het samenwerken anderzijds. Ze leren gedeeltelijk
verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces op hun eigen niveau.
Tot slot is circus - net als dans overigens - op zichzelf een non-competitieve fysieke activiteit.
Waarmee we overigens allerminst willen zeggen dat we niet streven naar verbetering; naar
mooier, hoger en beter. Integendeel, maar het gevecht dat je aangaat is met jezelf, met je
mogelijkheden en beperkingen om daarmee mooie voorstellingen te maken. Het noncompetitieve maar fysieke karakter van circus spreekt veel jonge mensen aan.
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De toekomst van ons aanbod 2013-2016. Santelli wil haar rol als enige Groninger
circuscentrum verbreden en versterken. De wachtlijst voor nieuwe leden geeft aanleiding om te
vermoeden dat de verbreding goed van de grond kan komen. Verbreding is verder mogelijk in
ons aanbod naar scholen en instellingen. Enerzijds is circus een leuke vorm van
cultuureducatie. Anderzijds is circus op school ook een mooi middel om groepsvorming te
stimuleren en kinderen op uiteenlopende manieren zelfvertrouwen te geven. Voor ons is dat
een mogelijkheid om meer eigen inkomsten te genereren.
Santelli wil meer mooie moderne circusvoorstellingen blijven maken. Voorstellingen waar
talentvolle en gemotiveerde jongeren het beste uit zichzelf halen. Waar mogelijk werken we
daarin samen met (externe) theaterregisseurs en zoeken we theatermakers die de verbinding
kunnen leggen met circus. De ambitie is om de nu nog op bescheiden manier in onze productie
gebruikte kunstdisciplines: zang, dans en muziek, binnen de komende producties naar een
volgend niveau te krijgen. Bij voorkeur in samenwerking met de dansacademie en de stedelijke
muziekschool. Voorts willen we het theatrale aspect van de voorstelling verder versterken in
samenwerken met de jeugdtheaterschool.
De keten
In de culturele keten is Santelli vooral een kweekvijver van jong talent. Daarin onderscheiden
we vier groepen. Hele jonge kinderen maken spelenderwijs kennis met circustechnieken. Zij
stromen door naar groepen voor gevorderden en naar vaklessen waar we gericht trainen op
specifieke technieken. Sommige daarvan krijgt men pas na jaren oefenen onder de knie.
De talentvolle volhouders stromen door naar de Jonge Talenten. Dit is een groep kinderen die
nog op de basisschool zit en hun eigen voorstellingen maakt. Daarna kunnen ze doorstromen
naar de voorstellingsgroep. Daar krijgen zij naast circustechnieken ook onderwijs in theater.
Waar mogelijk maken wij bij deze groep gebruik van andere vaardigheden zoals muziek, zang,
dans, die de deelnemers elders hebben ontwikkeld.
Op een gegeven moment, meestal na de middelbare school, stromen de artiesten uit de
voorstellingsgroep. Zij die in Groningen gaan studeren of anderszins aan Groningen gebonden
blijven, bieden we de gelegenheid mee te doen in de productiegroep “Santelli Xclusief”. Deze
groep won met de voorstelling “De jonge jongen”, geïnspireerd op: “Het lijden van de jonge
Werther”, op het Buitenkans festival in Enschede de eerste prijs voor jong en nieuwe talent. In
het voorjaar van 2012 staat hun volgende productie: ‘Atalanta on the run’, op de planken.
Sommige kinderen willen verder met circus. Santelli biedt hen de gelegenheid zelfstandig
verder te trainen of mee te trainen in de verschillende disciplinegroepen voor volwassenen. Dat
blijkt een goede opstap om audities te doen bij de twee circusopleidingen in Nederland.
De uitstroom van Santelli naar het reguliere onderwijs is drieledig. Primair gaat het om de
uitstroom als artiest. Binnen Groningen is Santelli een goede opstap voor de Mbo-opleiding tot
artiest van het Noorderpoortcollege en voor de Hbo-opleiding tot circusartiest bij Fontys in
Tilburg, Codarts in Rotterdam of circusscholen in het buitenland. Overigens blijkt de overstap
naar de genoemde Hbo-opleidingen niet eenvoudig. In samenspraak met de Nederlands
circusopleidingen verkent de landelijke koepelorganisatie van jeugdcircussen (Circomundo) nu
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mogelijkheden om een voorbereidend jaar te ondersteunen bij een (samenstel) van
verschillende jeugdcircussen in Nederland. Santelli participeert daarin.
Secundair blijkt dat artiesten uit de voorstellingsgroepen interesse hebben in opleidingen op
het wat bredere theatervak. In Groningen kunnen zij daarvoor op Mbo-niveau terecht bij de
school voor Kunst, Theater en Media van het Noorderpoortcollege, op Hbo-niveau kan dat aan
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En op universitair niveau in Groningen bij Kunst
cultuur en media aan de RUG.
Tot slot is er een kleine groep die kiest voor bewegingsonderwijs. Op Mbo-niveau komen ze
terecht bij de opleiding sport en beweging van het Alfa-college. Op Hbo-niveau is dat de ALO
van de Hanzehogeschool.
Oud-artiesten van Santelli zijn met succes doorgestroomd naar alle hierboven genoemde
soorten opleidingen. Santelli speelt daar verder ook nog een rol in. Waar nodig hebben we de
leerlingen ondersteund in de aanloop naar de audities. Als erkend leerbedrijf (Ecabo en
Calibris) zien we regelmatig oud leerlingen van de Groningse instellingen terug als stagiair;
hetzij als artiest danwel als technicus of trainer. Dat op zichzelf geeft weer een nieuwe impuls
aan (het onderwijs) binnen Santelli.
De toekomst in de keten 2013-2016
Santelli zal zich blijven focussen op de rol van kweekvijver voor jong talent. Dat ziet ze als een
hoofdtaak, zowel vanuit de gedachte dat we met jeugdigen en jongeren mooie voorstellingen
willen maken en ook vanuit de gedachte dat non-competitieve, fysieke, non-cognitieve,
podiumkunst voorziet in een behoefte bij jonge mensen.
In dat onderwijs willen we met onze uitstroom beter aansluiten bij de gewenste instroom van
mogelijke (circus)vervolgopleidingen. Daarover beschrijven we wat meer in de plannen over de
functies.
De functies
Educatie: Santelli doet veel educatie. We verzorgen dagelijks lessen aan onze leerlingen, en we
geven veel kortdurende workshops of workshopseries binnen Santelli en op scholen. In die
workshops staat het plezier in het oefenen van circustechnieken voorop. Een karakteristiek
voorbeeld van goede cultuureducatie zijn projecten waarin leerlingen van een school een
circusworkshop volgen die afgesloten wordt met een voorstelling van de Santelli-artiesten. Het
vooraf zelf oefenen met technieken dwingt respect af tijdens die voorstellingen.
Productie. Op het allerlaagste niveau maakt Santelli jaarlijks een zevental producties met de
lesgroepen. Deze worden gepresenteerd in ons eigen theater. Daarnaast organiseert Santelli
jaarlijks in vakantieperiodes een drietal circusweken die we altijd afsluiten met een
voorstelling. Kinderen staan op die manier al op jonge leeftijd op het podium.
Een deel van onze leerlingen vormen samen de voorstellingsgroep (artiesten). Daarmee maken
we elke 1,5 jaar een nieuwe circustheaterproductie waar we vervolgens 1,5 jaar mee toeren in
theaters in Nederland. We bereiden jonge leerlingen voor op een plek in de artiestengroep met
de Jonge Talenten. De Jonge Talenten vormen een eigen optreedgroep en maken hun eigen
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productie die zij regelmatig spelen. Voor zowel de jonge talenten als de voorstellinggroepen
worden talentvolle kinderen geselecteerd die gemotiveerd zijn om een voorstelling te maken.
Het al eerder genoemde “Santelli Xclusief” is louter op productie gericht. Echter er spelen
daarin ook leerlingen mee in het kader van hun opleiding tot artiest van het
Noorderpoortcollege. Vanuit hun perspectief heeft het ook te maken met educatie.
Presentatie. Ondanks de mogelijkheid om één van de zalen om te toveren tot een theater met
coulissen, licht, geluid en een tribune voor ongeveer 100 mensen, is presentatie niet een
hoofdfunctie van Santelli. Tenminste waar het gaat om programmeren van externe
voorstellingen. Wel dienen we regelmatig als try-out ruimte voor aan Santelli gelieerde
artiesten. Daarnaast hebben we natuurlijk onze hierboven al genoemde lespresentaties en
tussentijdse toonmomenten om de resultaten van de lessen te laten zien en de deelnemers te
laten wennen aan optreden voor publiek.
Voor leden

Externen

Overall

Activiteiten

% # dlnmr’s

% omzet

Educatie

53 %

48%

26%

75%

74%

36%

Productie

12 %

50%

74%

25%

25%

64%

Presentatie

35 %

2%

-

-

1%

1%

% # dlnmr’s

% omzet

% # dlnmr’s

% omzet

De toekomst en de functies 2013-2016
De huidige mix van educatie, productie en presentatie is goed in balans. Wensen en plannen
hebben we natuurlijk ook.
Educatie
1) Santelli heeft een lange wachtlijst voor kinderen die mee willen doen. Binnen de huidige
werkwijze krijgen we die niet weggewerkt. We experimenteren nu met een nieuwe
werkwijze waarmee we met het huidige trainersbestand, de huidige beschikbaarheid van
de ruimte en met een sterk krimpend aantal op loonkostensubsidies aangestelde
medewerkers meer kinderen kunnen bedienen.
2) In lijn met de participatie aan de formulering van het raamleerwerkplan van Kunstfactor
gaat Santelli voor zichzelf een leerplan maken. Daarmee willen we de inhoud van de lessen
aan de kinderen verder structureren, formaliseren en verbeteren.
Productie
3) Het ingezette beleid om meerdere producties met verschillende groepen kinderen te maken
zetten we voort. Santelli is succesvol gebleken in de fondswerving voor specifieke
projecten.
4) Onder het motto meer en vollere theaters hebben we de ambitie om ons
circustheatervoorstelling wat vaker in theaters te spelen. Dat vergt echter expertise op het
gebied van marketing die ontbreekt binnen Santelli. Op dit moment zijn we actief op zoek
naar een bestuurslid met genoemde expertise die een heldere visie en strategie kan
ontwikkeling.
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Presentatie
5) We zijn ver gevorderd met de vernieuwing van de licht- en geluidsinstallatie van Santelli.
De volgende stap is een kleine uitbreiding van het aantal toeschouwers door het balkon
geschikt te maken voor toeschouwers. Daarnaast gaan we investeren in de verbetering van
de coulissen en de aanschaf van een balletvloer op rol.
Alle bovengenoemde acties leiden tot een betere aankleding van de theaterzaal. Dat komt
de kwaliteit van de huisvoorstellingen ten goede. Overigens, samen met de inmiddels
aangelegde houten dansvloer en een spiegelwand, biedt deze zaal mogelijkheden voor
dansgroepen om te oefenen in Santelli en hun lespresentaties ook te organiseren binnen
Santelli.
Het netwerk en relaties
Binnen de Oosterparkwijk heeft Santelli drie jaar geleden het Oostergoudproject opgezet.
Hierin werd nauw samen gewerkt met o.a. het verzorgingstehuis ‘Oosterparkheem’. Binnen het
project was de doelstelling: ‘circus als middel gebruiken om verschillende groepen mensen
binnen de wijk met elkaar te verbinden’. Dit heeft geresulteerd in verschillende duurzame
samenwerkingsverbanden met het CJG in de wijk -deze huren Santelli nu zelf in met ouderkind acrobatiek cursussen- het MJD, de twee lagere scholen en twee Bo’s.
Aan het eind van het tweejarige project werd Oostergoud afgesloten met het bijzondere festival
‘Craniale’, georganiseerd met vrijwilligers uit de Oosterparkwijk.
Ook verwierf Santelli een appeltje van Oranje (met als thema: kunst beweegt). Hierdoor kan
het project ‘jong geleerd, jong gebleven’ verder ontwikkeld worden. In dit project wordt circus
als middel gebruikt om senioren (van boven de 80) te verbinden met kinderen uit de wijk
(kinderen worden geworven via verschillende Bo’s uit de wijk). Met de voorstelling van dit
project werd opgetreden in een circustent midden in de wijk en ook zullen de senioren en
kinderen optreden op het festival ‘Craniale’, dat voor de tweede keer zal plaatsvinden in januari
2012.
Het Oostergoudproject werd gesubsidieerd door het NLA en ‘Wijk als Werkplaats’. Voordat
Oostergoud begon, werden er al gelden geworven voor samenwerkingsverbanden in de wijk via
Jantje Beton en het Annie Tak fonds. De verbindingen in de wijk hebben ook geresulteerd in
het instromen van kinderen vanuit de wijk naar Santelli.
Binnen Groningen tekent zich een duidelijk netwerk af. De belangrijkste spelers zijn het
Kunstencentrum in overleg waarmee we ons aanbod aan projecten voor scholen vormgeven en
vermarkten. Verder hebben we de afgelopen jaren contacten gehad met NOVO, waar we
enkele activiteiten hebben gedaan op het gebied van circus voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Daarnaast werken we samen de Groninger gezelschappen/artiesten: Clinch, Marco Bonissimo,
Stichting Stug, Circusdrome, Circustheater Stier, Duo Triali en Duo Musa die, in ruil voor
gebruik van de trainingsruimte, lessen geven aan onze leerlingen.
Eerder al hebben we de erkenning als leerbedrijf (Ecabo en Calibris) genoemd. Met hen
voorzien we in de behoefte aan stageplekken voor studenten in Groningen en omgeving.
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Op landelijk niveau hebben we veel bilaterale contacten met verschillende jeugdcircussen.
Daarnaast zijn we één van de grondleggers van Circomundo. Dit is de koepelorganisatie voor
Nederlandse jeugdcircussen die op haar beurt weer is aangesloten bij Kunstfactor. Santelli
levert een bestuurslid aan Circomundo. Daarnaast zijn we als organisatie aanwezig op de
jaarlijkse netwerkdagen van Circomundo en bezoeken onze trainers de professionaliseringsdagen.
Medewerkers van Santelli hebben ondermeer meegeschreven aan het “Werkdocument voor het
Jeugdcircus” van Circomundo, dat in navolging van het werkdocument JTS tot stand is
gekomen in 2010. Daarnaast levert Santelli trainers voor de opleiding tot begeleider in de
circuskunsten (BIC) die onder de auspiciën van Circomundo wordt georganiseerd. Voorts heeft
Santelli meegewerkt aan de totstandkoming van het raamleerwerkplan voor het jeugdcircus
dat door Kunstfactor wordt uitgegeven en de komende maanden in druk verschijnt.
Tot slot werkt Santelli samen met de organisatie van de Circustheaterdagen op
Schiermonnikoog. Santelli levert een bestuurslid voor de Circustheaterdagen. Jaarlijks wordt
een deel van de subsidie van die organisatie ingezet voor een project met jeugdcircussen in
Nederland.
Op Internationaal terrein hebben we contact met individuele circussen in België, Luxemburg en
Duitsland. We werken bij gelegenheid samen bij gezamenlijke circusproducties,
professionalisering van trainers, en bij uitwisselingsprojecten.
Daarnaast participeren we in het “Network of International Circus Exchange” NICE. Dat is de
jaarlijkse netwerkbijeenkomst van EYCO, de “European Youth Circus Organization”. In het
kader van professionalisering van medewerkers van Santelli waren we aanwezig bij de
netwerkbijeenkomsten in Tampere (Finland), Parijs, London, Berlijn en Amsterdam. We dragen
actief bij in de vorm van het geven van workshops en het modereren van
netwerkbesprekingen. Vanuit Circomundo is een medewerker van Santelli lid van het EYCObestuur.
De toekomst van het netwerk en de relaties 2013-2016
Binnen het Oosterpark willen we nadrukkelijk blijven samenwerken met het Oosterparkheem
(verzorgingstehuis), het CJG, de scholen, het MJD en de BSO’s.
In de stad gaan we onze banden met het Kunstencentrum verder uitbreiden. Onze relatie met
NOVO willen we hernieuwen om in de toekomst een rol te gaan spelen in dagactiviteiten voor
volwassenen met een verstandelijke beperking.
Ook willen we ons niet meer beperken tot samenwerking met het CJG in de Oosterparkwijk,
maar deze samenwerking gaan uitbreiden naar andere CJG’s in de stad, waar al contacten voor
zijn gelegd.
In de stad en de provincie blijven we samenwerken met het Huis voor de Sport.
Op artistiek gebied willen we samenwerking gaan zoeken met de Stedelijke Muziekschool, de
Dansacademie en de Jeugdtheaterschool in Groningen.
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Op nationaal niveau continueren we onze inzet voor de versterking van Circomundo en blijven
we een bijdrage leveren aan de BIC-opleiding. Daarnaast blijven we samenwerken met de
circustheaterdagen op Schiermonnikoog.
Op internationaal gebied zullen we blijven participeren in internationale netwerkactiviteiten.
Daarnaast zullen we op internationaal stimuleren dat de banden met de ‘FEDEC’, de Europese
organisatie van professionele circusscholen versterkt worden. De FEDEC is vooral goed in
normering van veiligheidsbeleid, formulering van ‘good practice’ bij trainingen van
circusvaardigheden en de bewegingsanalyse van basale circusvaardigheden. Daarnaast
stimuleren we dat EYCO aansluiting zoekt bij ‘Caravan’. Dat is een samenwerkingsverband van
diverse Europese jeugdcircussen op het gebied van ‘Social Circus’. Dat is de term van
circusactiviteiten waarbij het maken van een circusvoorstelling niet zozeer een doel is maar
eerder een middel om andere (sociale) leerdoelen te bereiken. De gebruikte werkwijzen en
handboeken van Caravan zijn ook voor Santelli van waarde bij het uitvoeren en verder
ontwikkelen van circusactiviteiten waar circus als middel centraal staat.

4.3 Welke activiteiten zal de instelling in de periode 2013-2016 uitvoeren?
Santelli zal circusproducties blijven maken met de drie verschillende productiegroepen die
Santelli rijk is.
Productieplanning
Productiegroep

2013

2014

2015

e

2016

Jonge talenten

2 kwartaal

2 kwartaal

2 kwartaal

2e kwartaal

Voorstellingsgroep

2e kwartaal

4e kwartaal

-

2e kwartaal

Santelli Exclusief

4e kwartaal

-

2e kwartaal

-

•

e

e

Santelli zal circuslessen blijven geven aan jeugdigen en volwassenen in dienst van
circusvoorstellingen, cultuureducatie en andere doelstellingen.
Maandag

Dinsdag

Woensdag
13.45-15.00
Circus B2a
8-10 jaar

15.45-17.00
Circus B2b
8-10 jaar

15.45-17.00
Circus B1
6-8 jaar

15.30-17.00
Circus
10-12 jaar

16.45-18.15
Circus B4
11-18 jaar

17.45-19.45
Vakles acrobatiek
en tumbling

17.00-19.30
Voorstellingsgroep

18.15-20.00
Vakles lucht

20.00-22.00
Acrobatiek
gevorderden

19.45-21.15
Circus B5

20.00-22.00
Vrij trainen

Donderdag

Vrijdag

13.30–16.30
16.45-18.15
Vakles evenwicht

Sporthopper
16.00-18.00
Jonge Talenten

Zaterdag
10.00 – 13.00
Ouder kind acro
Vanaf 11.00
workshops
Zondag
Vanaf 12.00
Workshops

18.30-20.00
Vakles jongleren
19.45-21.45
Santelli Xclusief
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•

Santelli onderzoekt de haalbaarheid van een vooropleiding circusschool in de noordelijke
regio. Daartoe heeft zij contact met Circomundo. Afhankelijk van de resultaten van dat
onderzoek zal zij partners zoeken om deze vooropleiding in één of andere vorm te
realiseren.

•

Santelli zal blijven opereren in plaatselijke, nationale en internationale netwerken en
samenwerken op het gebied van haar artistieke, educatieve en organisatorische
doelstellingen.
o

Op lokaal niveau continueren we de banden met in de vorige paragraaf onder het
kopje “Netwerken en relaties” genoemde circusartiestengroepen in Groningen. We
willen de banden met het Kunstencentrum versterken. In het Najaar van 2011 zijn we
daarover besprekingen over verdergaande samenwerking begonnen op zowel artistiek
gebied als voor de organisatie van de backoffice.
We willen de band met NOVO hernieuwen en we willen banden met de Stedelijke
Muziekschool en de Dansacademie aangaan. De banden met NOVO leveren in de
toekomst wellicht weer nieuwe activiteiten op voor specifieke doelgroepen die circus
willen gebruiken voor sociaal-educatieve programma’s. Dat is een niche in de markt
waar Santelli inkomsten mee kan genereren.
Toekomstige samenwerking met de Muziekschool, de Jeugdtheaterschool en de
Dansacademie kan ons helpen de kwaliteit van daaraan verbonden deelgebieden van
onze voorstellingen verder te laten groeien. Een uitwisseling tussen studenten van de
verschillende instellingen kan ook leiden tot interessante gelegenheidsvoorstellingen
en productpresentaties.

o

Op nationaal niveau continueren we de samenwerking met Circomundo en collegajeugdcircussen in het land. We blijven een bestuurslid leveren voor Circomundo.
Circus Elleboog in Amsterdam opereert in een internationaal in een netwerk voor
sociaal circus. Wij hebben ervaring met circus voor ouderen in combinatie van
kinderen. We zoeken aansluiting bij elkaar om onze circusconcepten op dat gebied met
elkaar uit te wisselen en te versterken.

o

Op internationaal niveau continueren we de samenwerkingsverbanden met de spelers
van EYCO op het gebied van veiligheid, lessen in circustechnieken etc. Voor het EYCObestuur blijven we een bestuurslid leveren.

•

In de paragraaf over de marketingmix zijn we dieper ingegaan in de achtergronden van de
keuze tot verder ontwikkeling van onze kernproducten: circuseducatie en het maken van
circusproducties.

4.4 Visie en doelstellingen op (publieks)bereik en (actieve) cultuurdeelname.
We onderscheiden drie hoofdsoorten publieksdoelgroepen: het publiek bij de voorstellingen, leden
en deelnemers aan workshops en wat subcategorieën daarbinnen.
Het publiek. Santelli bereikt met haar voorstellingen een breed publiek; zowel betalende bezoekers
als bezoekers bij vrij toegankelijke shows op festivals. Het aantal betalende bezoekers in theaters
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willen we graag verhogen door de uitbreiding van het aantal voorstellingen en door betere
publiciteit bij die voorstellingen waar de pr niet door de theaters wordt verzorgd. We streven naar
een toename van 25%. In de paragraaf over de marketingmix is dit verder uitgewerkt.
Toeschouwers externe voorstellingen
Plaats in het land

Toeschouwers

Stad Groningen

5.775

Regio

7.965

Nationaal

2.200

Totaal toeschouwers

15.940

Leden. Het bereik van onze activiteiten voor de leden is goed. Voor de categorie jeugdleden
daarbinnen hebben we lange wachtlijsten. Groei van deze groepen is nog wel mogelijk maar vergt
herbezinning op de organisatie van de lessen en de roosters in de weekenden, waar andere
activiteiten de uitbreiding van het aantal groepen in de weg zit. We streven naar een toename van
30% om zo uit te groeien naar 200 leden.
De omvang van de groep volwassenleden kan ook nog groeien, omdat er een enorm potentieel aan
leden zit bij de studenten die al dan niet nieuw zijn in de stad. Het aantal begeleide activiteiten
sluit aan bij de behoefte in de markt en het resultaat is een constante stroom van potentiële
trainers. De deelnemers aan de vrije trainingen waar ook gebruikt wordt gemaakt door
professionele artiesten zou ook nog enigszins kunnen groeien.
Doorstroom van onze leerlingen naar een professionele circusschool is niet iedereen gegeven.
Evengoed ondersteunen wie graag iedereen met die ambitie. Zoals eerder verteld zoeken we via
Circomundo samenwerking met de professionele circusscholen opdat ons uitstroomniveau aansluit
bij het startniveau op de circusschool. We vinden het een belangrijk facet van ons circus. Evengoed
realiseren we ons dat het geen groot onderdeel zal worden.
Workshopdeelnemers. Het aantal deelnemers aan de keur aan workshops die we binnen en buiten
Santelli aanbieden heeft zich het afgelopen jaar gestabiliseerd. Kijken we naar de omvang van de
totale doelgroep -alleen op basisscholen in de provincie Groningen zitten 50.000 leerlingen
verdeeld over 300 scholen- dan is in dit segment zeker groei mogelijk. Dit is een kans voor Santelli
om in samenwerking met de scholen de activiteiten op zowel basisscholen als middelbare scholen
sterk te laten groeien. We streven hier eveneens naar een groei van 25%.
Cultuurparticipatie; deelnemers per regio
Plaats in het land

Deelnemers

Scholen/instellingen

Stad Groningen

2425

33

Regio

1641

29

Totaal deelnemers

4066

62
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4.5 De visie en doelstellingen van Santelli op educatieve activiteiten voor jeugd tot en
met 18 jaar, volwassenen, en/of senioren (55+)
Bij educatieve activiteiten maken we onderscheid tussen de activiteiten van onze eigen leden, op
zichzelf weer opgesplitst in jeugdleden en volwassen leden, en activiteiten voor derden.
Onze activiteiten van jeugdleden kent drie hoofdstromen. Vanaf 6 jaar stromen kinderen in bij de
lesgroepen. Verdieping van die lessen vinden jeugdleden in de vaklessen. Gemotiveerde talenten
doen mee aan een van de productiegroepen.
De visie op jeugdleden blijft ongewijzigd. Vanuit de ‘inclusion gedachte’ willen voor een brede
doelgroep uitstekende circuslessen geven aan kinderen en jongeren. Lessen die aansluiten op
zowel de competenties en voorkeuren van die doelgroep en de individuen daarin. Tijdens die lessen
leggen we de basis voor mogelijke instroom naar de verdiepende vaklessen, productiegroepen en
op lange termijn voor de lessen aan volwassenen.
Activiteiten voor (Jong)volwassen doen we in een aantal circusdisciplines: balansacrobatiek,
luchtacrobatiek, jongleren, tissu en tempo-acrobatiek (tumbling). Verder bieden we vrije trainingen
aan; volwassenen trainen zelfstandig in hun eigen discipline. Bij deze trainingen is er geen formele
instructie, maar zijn er trainingsimpulsen door aanwijzingen van meer ervaren en/of professionele
aanwezigen. Bij deze activiteiten is geen leeftijdsbegrenzing; in is het tussen 17 en 52. Een aantal
hier trainende jongvolwassenen doet mee aan één van de productiegroepen: Santelli Xclusief.
Ook worden er doelgroepen gemengd, er zijn activiteiten voor ouders met kinderen vanaf vier jaar.
Ouder-kind acrobatiek cursussen, waarbij ouders en kinderen samen bewegen, spelen en na een
aantal weken een kleine presentatie verzorgen. Het is een mooie manier om hen samen te laten
werken, plezier te laten hebben en de lichamelijke en creatieve ontwikkeling te stimuleren. Hierop
tekenen ouders en kinderen zich dikwijls meerdere keren in, waarbij zowel leden van Santelli als
mensen van buitenaf meedoen aan deze cursussen.
Activiteiten voor derden vinden zowel binnen als buiten Santelli plaats. Het gaat om een veelheid
van soorten, vormen en maten circusprojecten/workshops die al dan niet uitmonden in het met de
deelnemers maken en tonen van een voorstelling.
Visie. Soms zijn het activiteiten waarin het circus doel op zichzelf is: we maken een mooie
voorstelling. Evenzoveel gebruiken we circus als middel om ander (sociale) doelen te bereiken. We
hebben de afgelopen jaren verschillende concepten ontwikkeld die verband houden met zowel de
duur van de activiteit, de omvang van de groep en de doelstellingen van de afnemers. Die
concepten zullen we steeds doorontwikkelen op grond van de wensen van de klanten. Voorbeelden
hiervan zijn acrobatiektheater waarbij een drama/circusdocent acrobatiek en theater samen laat
komen in een workshop van een aantal uren en workshops die we geven aan herintreders in
samenwerking met Kookpunt, met als doel mensen meer zelfvertrouwen te geven en hun eigen
grenzen te verkennen.
Aan jonge kinderen zijn het vaak workshopseries waarbij er aan het eind van de reeks een
voorstelling plaats vindt. Dit gebeurt bij de BSO, maar ook in bijna alle vakanties waarbij de
kinderen een hele week les krijgen op Santelli en aan het eind een mooie show neerzetten.
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Dit soort workshops is voor Santelli een goede bron van inkomsten. Het bindt bovendien een grote
groep professionele artiesten aan Santelli die als freelancemedewerkers aan Santelli zijn verbonden
en workshops verzorgen. Daar maken we graag gebruik van.
Veelal hebben we al jaren durende contacten met scholen, waar we, voor steeds wisselende
groepen, schoolprojecten verzorgen. Daarnaast werken we samen met het Huis voor de Sport die
als liaisonorganisatie de vraag van scholen en het aanbod van de aanbieder bij elkaar brengt.
Bijzonder is het prijswinnende project ‘Jong geleerd, jong gebleven’ waarin kinderen van een
buitenschoolse opvang en ouderen van het Oosterparkheem contact met elkaar kregen via het
organiseren van gezamenlijke circusworkshops. Santelli ontving voor dit unieke en innovatieve
project op het gebied van cultuurparticipatie uit de handen van Princes Maxima het Appeltje van
Oranje. Later mocht Santelli zich nog verheugen op een werkbezoek van prins Willem-Alexander.
Voor het verder brengen van dit project hebben medewerkers van Santelli lezingen gehouden in
het land en contact met andere circussen om hun expertise over te brengen.
Santelli zal zich ook in de komende periode geroepen voelen cultuurparticipatie onder de Groninger
bevolking te stimuleren. Santelli voelt zich daarbij niet begrensd in aard en leeftijd van de
deelnemers: iedereen kan meedoen.
Evaluatie
Santelli evalueert informeel via persoonlijke gesprekken met de opdrachtgever. De informatie
daaruit komt weer terug bij degenen die de workshops hebben uitgevoerd.
Voor de toekomst denken we na over meer formele en systematische manier om klanttevredenheid
te meten.

4.6 De specifieke taak die Santelli ziet op gebied van professionele talentontwikkeling.
We hebben oog voor talentontwikkeling. In de opbouw van de lesactiviteiten is dat zichtbaar in de
differentiatie in basislessen, vaklessen en lessen in het teken van de producties. De doorstroom
naar de laatste twee activiteiten komt tot stand op basis van talent en motivatie.
In het verleden was de voorstellingsgroep het eindstation van de leden. Sinds enige jaren hebben
we dat uitgebreid met ‘Santelli Xclusief’. Het gaat daarbij om jongeren die na hun middelbare
school stoppen met de voorstellingsgroep, maar wel door willen gaan met het maken van
circusproducties. Dit blijkt een succesvol project, Santelli heeft voor de tweede productie van deze
groep subsidie toegekend gekregen van de Kunstraad, het VSB fonds en het Roode
Burgerweeshuisfonds. Daarnaast is het aanbod van activiteiten voor (jong)volwassenen ook
zodanig uitgebreid dat ze zich ook technisch kunnen blijven ontwikkelen.
Zoals elders al beschreven hebben sommige leden belangstelling om na de middelbare school door
te stromen naar een opleiding tot (circus)artiest. We ondersteunen hen actief bij het voorbereiden
op de audities. En ze zijn meer dan welkom tijdens hun voorbereidend jaar. Soms komen artiesten
in opleiding tijdens hun vakanties trainen om hun technieken op peil te houden. Dat willen we
blijven ondersteunen.
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Ook eerder beschreven is dat Santelli erkend leerbedrijf is van Ecabo en Calidris. Als zodanig
ondersteunen we stagiairs bij hun opleiding tot artiest, technicus of docent.
Op langere termijn wil Santelli graag een rol spelen de ondersteuning en voorbereiding van jonge
mensen die graag naar een circusschool willen. We moeten daarbij de eerder genoemde kloof
tussen de uitstroom van Santelli en de instroomeisen vanuit de circusscholen overbruggen.
Enerzijds moet dat vormkrijgen in een leerwerkplan waarin we leerlijnen vaststellen die doorlopen
tot en met de auditie op een circusschool. Anderzijds zijn we in samenwerking met de Nederlandse
circusscholen en Circomundo om te komen tot een voorbereidingsjaar circusschool. Santelli zal
participeren in de nog te kiezen vorm.

4.7 Cultureel ondernemerschap: de doelstellingen en werkwijze van Santelli.
Santelli heeft geen structurele cultuursubsidie. Echter de afgelopen jaren heeft Santelli drie
medewerkers in dienst gehad die betaald werden een gemeentelijke loonkostensubsidie. Na 2012
komt een wijziging in de loonkostensubsidie. Het aantal aanstellingen dat voor loonkostensubsidie
in aanmerking komt wordt verminderd en Santelli zal 30% van die loonkosten zelf moeten betalen.
Van de drie medewerkers die medio 2011 nog op een loonkostensubsidie in dienst waren van
Santelli is er per 1 januari 2012 nog maar één in dienst. De andere twee hebben elders een plek
gevonden.
Naast gesubsidieerde medewerkers heeft Santelli nog twee medewerkers voor onbepaalde tijd in
dienst voor een vast aantal uren. Tot slot heeft Santelli nog een groep medewerkers in dienst op
basis van een oproepcontract. Verder werken we met een vaste groep freelancers voor het
uitvoeren van workshops en trainingen.
Santelli bezit een eigen gebouw met trainingsruimtes, een kantoor annex kostuumatelier en een
werkplaats. Zeker in de ochtenduren en het begin van de middag zijn er voldoende ruimtes vrij
voor uitbreiding van activiteiten. We genereren inkomsten uit verhuur van de ruimtes,
circusworkshops, inkomsten uit contributies en inkomsten uit voorstellingen.
Met het oog op de gewenste groei zien we voldoende kansen om de eigen inkomsten te vergroten.
Het eerder beschreven wegvallen van de loonkostensubsidies legt echter een grote druk op de
overblijvende bureauorganisatie om alle werkzaamheden georganiseerd te krijgen. Op dit moment
zijn er gesprekken gaande met het Kunstencentrum over de bundeling van krachten op
organisatorisch terrein.
De streefcijfers voor de groei van ons eigen inkomen ten opzichte van de overheidssubsidies zijn
voor Santelli bij voorbaat gehaald. Dat zit niet zozeer in de groei van de inkomsten als wel in de
daling van de overheidssubsidies. De jaarlijkse groei van 1% is ondanks de crisis naar verwachting
wel haalbaar.
We anticiperen op verschillende manieren op vereiste groei. Enerzijds hebben we de investeringen
in de theater- annex danszaal met spiegelwand bijna afgerond. Dat maakt de zaal aantrekkelijk
voor verhuur aan dans- en andere belangstellende groepen. Verder ronden we dit jaar de
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afwerking van het invalidentoilet af waardoor de we ons oude contacten met NOVO weer nieuw
leven in kunnen blazen voor activiteiten in de dagbesteding van cliënten van NOVO.
Op dit moment bezinnen we ons op het wegwerken van de wachtlijsten voor de lesgroepen. Door
de mensen op de wachtlijst mee te laten doen, brengen ze ook inkomsten uit contributies in het
laatje. Verder doen we een onderzoek naar de hoogte van de contributies ten opzichte van andere
instellingen op het gebied van kunst, cultuur en ook sport. Omdat we vermoeden dat Santelli niet
erg duur is, kunnen we naar verwachting de contributie met enkele procenten verhogen. Verder
zoeken we naar nieuwe circusconcepten die we aan kunnen bieden aan scholen en andere
instellingen of zelfs bedrijven. Daar ligt naar verwachting de grootste groei.

Strategie bij tegenvallende inkomsten. Met de oproepcontracten dekt Santelli zich in tegen
tegenvallende inkomsten. Daarnaast heeft Santelli geoormerkte reserveringen voor tegenvallende
resultaten.
Marktaandeel. Vanuit het jaarverslag van het Kunstencentrum van 2010 weten we dat zij voor de
projecten in en om de school in totaal 1650 deelnemers hadden. Door Santelli verzorgde
workshops telden ruim 4000 deelnemers bij 62 verschillende instellingen. Wat betreft de toekomst:
alleen al in de provincie Groningen zit in het basisonderwijs een potentieel van 50.000 leerlingen
op 300 scholen. Op grond daarvan concluderen we dat er voldoende mogelijkheden zijn om het
aantal workshops fors uit te breiden.
Concurrentiepositie. Wat betreft Circuseducatie en -workshops heeft Santelli sinds 1 januari 2011
geen concurrentie meer in de stad van een ander jeugdcircus. De dichtstbijzijnde de
jeugdcircussen zitten in Assen en Leeuwarden en die verzorgen nauwelijks educatie buiten hun
eigen circus. In een enkel geval verzorgt een circus in Utrecht we eens een workshop in het
noorden. Ook Circusdrome verzorgt workshops op scholen, maar richt zich niet uitsluitend op het
noorden. Daar staat tegenover dat wij ook wel eens naar Emmeloord of Hoogeveen rijden voor een
workshop.
Nieuwe spelers in het veld verwachten we niet. Santelli heeft door de jaren heen geïnvesteerd in
veel workshopmaterialen, we hebben een eigen gebouw met trainingsruimtes en een voorraad van
bijna 750 kostuums. Daarnaast beschikken we over een vrachtauto voor het vervoer van
materialen. Nieuwe spelers zouden sterk moeten investeren om op hetzelfde niveau te komen.
Daarnaast is de markt voor circusworkshops naar verwachting groot genoeg voor een extra speler.
Wel nopen de bezuinigingen op de loonkostensubsidies dat Santelli de prijzen zal moeten
verhogen. Met de verhoogde prijzen concurreren we voor de cultuureducatie met gesubsidieerde
culturele instellingen. Dat maakt onze positie zwakker.

4.8 De marketingmix van Santelli
Vanuit het idee dat de producten van Santelli een ‘niche’ in de markt zijn en we de verschillende
segmenten in die markt niet met één en dezelfde massamarketingstrategie willen of kunnen
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benaderen, drukken we de marketingmix uit in wat in het Engelstalig taalgebied bekend staat als
de ‘Four C’s’: Consument – Kosten – Communicatie - Gemak.
We onderscheiden daarin 4 segmenten. In de beschrijving van de verschillende segmenten en de
plannen daarvoor schemeren de SWOT-analyses door die we voor elke van de segmenten hebben
gemaakt.
Segment 1: Circuslessen aan jeugdleden
We zijn sterk in het product (circuslessen) waarmee we klanten bedienen die belangstelling hebben
voor circuseducatie binnen Santelli. Veel leden blijven jarenlang meedoen aan de activiteit. Omdat
we bij deze lessen werken met vrijwilligers die, in ruil voor de lessen aan de kinderen, gebruik
kunnen maken van de trainingsruimte in het kader van hun eigen training als artiest, kunnen we
de kosten van dit product laag houden. Tegelijkertijd hebben we te maken met een steeds
groeiende wachtlijst ondanks het opstarten van nieuwe groepen. Vanwege die wachtlijst maken we
behalve via de gemakkelijk toegankelijke informatie nauwelijks reclame voor deze activiteit.
Traditioneel komt de aanwas voort uit activiteiten als voor privépersonen georganiseerde
eenmalige workshops, de ‘sporthopper’ en mond-tot-mond reclame van onze leden. Voor deze
lessen zijn er kortingsmogelijkheden via de stadjerspas.
Speerpunten voor een herziening van de marketingmix voor dit segment is tweeledig. Gezien de
wachtlijsten ligt het voor de hand na te denken over de prijs en na te denken of we het aantal
lesgroepen kunnen uitbreiden door kleine aanpassingen aan het product: kleinere groepen die elk
in een zaal kunnen, aanpassen van lestijden en lesdagen. Een complicatie daarbij is de
beschikbaarheid van trainers in het weekend; die zijn dan vaak aan het werk. Bij blijvende groei
moeten we het model van louter vrijwillige trainers heroverwegen. De voordelen van een eigen
gebouw spreken voor zich, waar het gaat om het plannen van activiteiten.
Segment 2: Maken en spelen van producties (in theaters)
We zijn sterk in het maken van mooie circusproducties met kinderen. Het zijn mooie, goed
doorgeregisseerde en circustechnische uitstekende voorstellingen. Ons adagium is: ouders die als
begeleider van hun kind de zaal in gaan, komen als toeschouwer weer naar buiten. Dat lukt zonder
uitzondering.
De prijs voor theaters voor de voorstelling is relatief laag mede dankzij de inzet van door
loonkosten gesubsidieerde medewerkers en de inzet van vrijwilligers voor de opbouw van het
decor.
Ondanks de kwaliteit en de relatief lage prijs zijn we maar matig in staat de producties te verkopen
aan theaters. Voor ons is het een ondoorzichtige markt waar we maar moeizaam toegang toe
krijgen. Op dit moment hebben we een relatief vast aantal tevreden afnemers; daar komt echter
maar mondjesmaat één bij. De oorzaak daarvoor is dat geen van de medewerkers PR als
competentiegebied heeft. Een specifieke pr-medewerker is voor Santelli niet te betalen.
Het gemak waarmee potentiële klanten dit product kunnen afnemen is niet groot. Uiteraard laten
we informatie over de lopende producties zien op de website, zijn folders beschikbaar en staan er
trailers op Youtube en hebben we een organisatiepagina op Facebook… maar, het aantal
randvoorwaarden bij zulke voorstellingen is zo groot dat telefonische contact onontbeerlijk is. Dat
contact loopt altijd via een parttime medewerker. Tot eind 2011 kunnen we de telefoon nog op
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blijven nemen zodat we een klant in ieder geval te woord kunnen staan. Na het gedeeltelijk
stopzetten van de loonkostensubsidie van enkele medewerkers in Santelli zal de bereikbaarheid
verslechteren. Santelli staat als instelling overigens wel in het 200-banenplan van de gemeente
Groningen. Voor Santelli blijft daarom een gedeelte van de loonkostensubsidie behouden. Intern
hebben we een plan gemaakt om het gedeeltelijke verlies van arbeidskrachten op te vangen.
Een ander aspect van pr van dit product heeft te maken met het trekken van bezoekers. Bij
voorstellingen die op initiatief van de theaters zijn geboekt loopt de pr veelal via het lokale theater
en zitten de zalen goed vol. Bij voorstellingen waarin we zelf een theater afhuren is de
ondersteuning bij pr-door het theater minimaal. Dat leidt soms tot een onderbezetting van de zaal.
Over het algemeen levert dat geen verlies op, maar het is leuker om voor een uitverkochte zaal te
spelen.
Speerpunt voor dit segment is het vinden van een manier om dit product beter onder de aandacht
te brengen van programmeurs van potentiele speelplekken en de bezoekers op die plekken. We
zoeken iemand in het bestuur die een groot inzicht heeft in deze markt en het vermogen heeft dat
inzicht om te zetten in een goede operationele strategie die uitgevoerd kan worden door de
medewerkers.
Segment 3: Circusworkshops.
We bieden een mooie mix van circusworkshops voor instellingen of private personen. Voor scholen
zijn dat over het algemeen producten op maat.
Ook in dit segment zijn we over het algemeen niet duur. Door de inzet van medewerkers met
oproepcontracten kunnen we scherp calculeren, zeker als de scholen zelf een handje helpen bij het
in- en uitladen van de circusattributen. Een deel van de opties van de producten worden bovendien
verzorgd door medewerkers op een loonkostensubsidie.
We bieden het product aan via de website en we hebben een flyer om het aanbod over het
voetlicht te brengen. Voorts worden deze activiteiten aangeboden via de website van
cultuureducatie Stad; die de vraag van scholen en het aanbod van culturele instellingen bij elkaar
brengt. Ook het Huis voor de Sport bemiddelt geregeld.
Omdat de producten voor elke klant anders worden samengesteld is, na de fase waarin de
interesse van de klant opgewekt is, altijd live of telefonisch contact nodig om de details door te
spreken en af te stemmen. Al eerder is opgemerkt dat Santelli na 1 januari 2012 slechter
bereikbaar zal zijn voor klanten.
Speerpunt bij het heroverwegen van de marketingmix voor deze activiteit is onderzoeken wat de
prijselasticiteit is van het product. Door de al veel vaker genoemde afschaffing van
loonkostensubsidies worden sommige opties binnen het product duurder.
Daarnaast wordt de overhead van Santelli duurder dan nu het geval is. Dat zal doorberekend
moeten worden in de producten. Complicerend is dat er in afgelopen kwartalen (najaar 2011) een
daling is van het aantal aanvragen voor deze activiteiten. Over de oorzaken daarvan tasten we nog
in het duister.
Segment 4: Activiteiten voor (Jong)volwassenen.
De belangstelling voor deze activiteit is groot. De prijs van het lidmaatschap is relatief laag. De
belangrijkste reden daarvoor is dat we uit deze groep impliciet potentiële trainers opleiden. Het zijn
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voor een deel studenten die elders in het land met circus in aanraking zijn gekomen en die hun
activiteiten in één of ander vorm willen voortzetten. Na enige jaren trainen en/of bij voldoende
eigen vaardigheid op het gebied van één of meerder circustechnieken interesseren we hen om
hulptrainer te worden. Via deskundigheidsbevordering zorgen we er vervolgens voor dat die
trainers steeds beter worden in de eigen discipline en de didactische vaardigheden verwerven die
nodig zijn om de technieken over te brengen aan de leden.
We maken alleen op de website publiciteit voor deze activiteiten. De aanwas van nieuwe leden gaat
gestaag; de groepen zijn goed gevuld. Ruimte in de avonduren is relatief beperkt om veel meer
activiteiten te initiëren.
Contact met potentiële klanten is relatief eenvoudig: een bezoek aan de website, een mail via een
formulier en de klant krijgt snel een eenvoudig antwoord of uitleg om een keer mee te doen. Na
een tweede keer meedoen, maakt men een definitieve keuze om mee te doen met de activiteit.
Speerpunten bij segment 4. Vanwege de impliciete opleiding tot trainers willen we de volwassen
activiteiten zeker handhaven of zelfs een beetje uitbreiden. We zorgen voor goede trainers die de
deelnemers een stap verder helpen met hun technieken. Naast de begeleide uren willen we ook de
elders genoemde vrije trainingen handhaven. Artiesten ontmoeten en trainen gezamenlijk,
ondersteunen elkaar en er ontstaan leuke nieuwe samenwerkingsverbanden.

4.9. De kwaliteit- en beleidsdoelstellingen zoals geborgd in Santelli.
Toelichting
De landelijke koepelorganisatie van Nederlands Jeugdcircussen, Circomundo, waar Santelli bij is
aangesloten, heeft zich sinds medio 2011 gecommitteerd aan de CCG. Vanaf 2012 zal Santelli zich
ook aan deze code committeren. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet.
Checklist CCG

1.

2

3.

Aanbeveling CCG

Is
ingevoerd

Opmerkingen

Het bestuur of de raad van toezicht maakt
met enige regelmaat een zorgvuldige
analyse van het gewenste
besturingsmodel.
Een delegatie uit bestuur of raad van
toezicht voert jaarlijks een
functioneringsgesprek met alle
directieleden. Van dit gesprek wordt een
verslag gemaakt, dat door bestuur of raad
van toezicht wordt gearchiveerd en
waarvan in bestuur of raad van toezicht
kort inhoudelijk melding wordt gemaakt.
Het bestuur of de raad van toezicht neemt
bij een directievacature de
verantwoordelijkheid voor werving en
overweegt of deskundigen van buiten de
organisatie bij de procedure moeten

Wordt
ingevoerd
in jaar:

Ja

20112012

In 2011 zijn er op zowel bestuurlijk
niveau als op operationeel niveau.

Ja

Jaarlijks

Het bestuur heeft een systeem van
functioneringsgesprekken. Die
gespreken vinden plaats met alle
betaalde medewerkers binnen Santelli.

Ja/nee

Jaarlijks

Vanwege de omvang van Santelli
kennen we geen directie.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

1
0.
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

worden betrokken.
Het bestuur of de raad van toezicht wordt
samengesteld op basis van vooraf
vastgestelde profielen.

Ja

Het bestuur of de raad van toezicht
evalueert de profielen periodiek, maar in
ieder geval bij het ontstaan van elke
vacature.
In het bestuur of de raad van toezicht
heeft max. één voormalig directeur (of
andere beleidsbepalende functionaris) van
de organisatie zitting.
Het bestuur of de raad van toezicht zoekt
bij werving van bestuursleden of
toezichthouders ook buiten haar eigen
netwerk.

Ja

Het bestuur of de raad van toezicht zorgt
ervoor dat het bestuur of de raad van
toezicht een evenwichtige samenstelling
heeft.
Het bestuur of de raad van toezicht stelt
zich bij afloop van een termijn de vraag of
nieuw bloed nodig is en toetst (ook
herbenoembare) kandidaten aan het
profiel.
Het bestuur of de raad van toezicht stelt
een gefaseerd rooster van aftreden vast.
De instelling hanteert een
benoemingsperiode van drie à vier jaar,
met respectievelijk twee of eenmalige
herbenoeming. De een maximale
zittingstermijn is dus acht of negen jaar.
Bij een persoonswissel van gewoon lid
naar voorzitter geldt een maximale
termijn van 12 jaar.
Directieleden melden elke relevante
nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als
algemeen uitgangspunt geldt dat vooraf
toestemming vereist is bij betaalde
nevenfuncties en bij onbetaalde
nevenfuncties met een potentieel strijdig
belang
De instelling zorgt dat het profiel voor de
samenstelling van bestuur of raad van
toezicht als geheel openbaar is, door het
op te nemen in het beleidsplan en
jaarverslag
De instelling publiceert in haar jaarverslag
relevante gegevens over de individuele
bestuursleden of leden van de raad van
toezicht.
De directie verschaft het bestuur of de
raad van toezicht, gevraagd en

Ja
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Omdat het bestuur tot op heden
onbezoldigd is valt het echter niet mee
die profielen in te vullen

Ja

Een van de vaste medewerkers is als
adviseur toegevoegd aan het bestuur.
Formeel is deze functionaris uiteraard
geen lid van het bestuur.

Ja

Het huidige bestuur is op zoek naar
bestuurders buiten het vaste netwerk
van Santelli. We hopen daarmee in de
toekomst expertise binnen te halen die
nu nog ontbreekt.

Ja

Ja

In het komende bestuursjaar wordt een
aftreedrooster vastgesteld.

Ja/nee

Zie boven... Is de zittingstermijn
overigens nooit langer dan 5 jaar.

Nvt

Santelli heeft geen directie

Ja

Binnen Santelli weten we uiteraard wie
de bestuursleden zijn. De
vergaderingen van het bestuur zijn
statutair ook openbaar.

Ja

Ja
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1
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2
0

2
1

2
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ongevraagd, tijdig en volledig de
informatie die nodig is voor een goede
taakvervulling van het bestuur of de raad
van toezicht, waarbij no surprises het
kernbegrip is. Het inhoudelijke beleid en
de concretisering ervan maken deel uit
van die informatie. Het bestuur of de raad
van toezicht stimuleert de directie het
inhoudelijk-artistieke beleid bespreekbaar
te maken.
Het bestuur of de raad van toezicht maakt
afspraken met de directie over het gebruik
van de secretariële staf en andere
ondersteuning vanuit de organisatie.
Het bestuur of de raad van toezicht
benoemt de accountant; een
vertegenwoordiging van het bestuur of de
raad van toezicht overlegt ten minste
jaarlijks met hem/haar.
Het bestuur of de raad van toezicht
overlegt en besluit ten minste eenmaal
per jaar over:
a. het algemene beleid en de
strategie;
b. de financiële stand van zaken,
inclusief begroting en jaarrekening;
c. de eigen werkwijze en
taakverdeling;
d. het eigen functioneren en de relatie
met de directie.

Het bestuur of de raad van toezicht
bespreekt de wenselijkheid om zich tegen
bestuurdersaansprakelijkheid te
verzekeren.
Bestuursleden of toezichthouders treden
tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende
functioneren, structurele onenigheid van
inzichten, onverenigbaarheid van
belangen of anderszins geboden is.
Het bestuur of de raad van toezicht
vergadert volgens een vastgesteld
schema. Bij frequente afwezigheid worden
de betreffende bestuursleden of
toezichthouders daarop aangesproken.
Het bestuur of de raad van toezicht
rapporteert in het jaarverslag over het
omgaan met deze aanbevelingen.
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bestuursvergaderingen.

Nvt

Wel maakt het bestuur bij afspraken
regelmatig gebruik van de diensten van
de medewerkers.

Ja

Jaarlijks voert een accountant een
controle over de boeken uit. Bij een
recente controle van de belastingdienst
zijn er ook geen onregelmatigheden
geconstateerd.

Ja

Het bestuur komt maandelijks bij
elkaar.
In het najaar van 2011 is onder externe
begeleiding een SWOT-analyse
gemaakt, zijn de missie en visie
geformuleerd en is een traject van
organisatieverandering geïnitieerd.
Na de laatste accountantscontrole is
een plan gemaakt voor de reorganisatie
van de boekhouding zodat we de
benodigde managementinformatie op
een eenvoudiger manier kunnen
onttrekken uit de boekhouding.
Santelli heeft een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

Ja

Ja

Ja

Nee

Vanaf
jaarversla
g 2011
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5. Financiële gegevens & bedrijfsvoering
5.1.1

Begroting 2013/2016 en de realisatie in 2009/2010

A. Baten

2013

1. Publieksinkomsten

2016

18.500

25.000

2.500

2.500

3a contributies leden

27.500

30.000

3b verhuur

5.500

7.500

3c workshopactiviteiten

65.000

75.000

3d promotieartikelen

2.500

4.000

121.500

144.000

20.000

20.000

9. Overige subsidies/ publieke middelen

18.500

10. Totale subsidies/bijdragen

Realisatie

Realisatie

2009

2010

17.564

19.835

2.972

2.360

24.576

24.653

7.511

4.552

45.715

61.132

817

4.675

99.155

117.207

18.500

53.208

57.290

38.500

38.500

53.208

57.290

11. Eigen inkomstenpercentage 5

75,9%

87,9%

65,1%

B. Lasten

2013

2016

2. Bijdragen uit private middelen:
2a. Waarvan sponsoring
2b. Waarvan particulieren incl.
vriendenverenigingen
2c. Waarvan bedrijven
2d. Waarvan private fondsen
2e. Waarvan goede doelenloterijen
3. Overige inkomsten (specificeren)

4. Totale opbrengsten (som 1 t/m 3)
5. Structurele subsidie OCW
6. Structurele subsidie Provincie(s) 2
7. Structurele subsidie Gemeente
Groningen

3

8. Structurele subsidies andere
gemeenten 4

(som 5 t/m 9)
67,2%

Realisatie

Realisatie

2009

2010

1. Beheerslasten personeel

46.000

48.500

39.971

46.512

2. Beheerslasten materieel

31.000

32.000

26.842

41.205

3. Totale Beheerlasten

77.000

80.500

66.813

87.717

4. Activiteitenlasten personeel

71.000

90.000

65.898

76.682

5. Activiteitenlasten materieel

12.000

12.000

8.838

13.035

2

Is hier sprake van meerdere provincies, dan graag specificeren.

3

Dit bedrag behelst de gevraagde subsidie en moet voor de jaren 2013-2016 gelijk zijn.

4

Is hier sprake van meerdere gemeenten, dan graag specificeren.

5

Zie 4.7 voor de vereiste groei voor eigen inkomsten.
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6. Totale Activiteitenlasten

83.000

102.000

74.736

89.717

7. Totale lasten

160.000

182.500

141.549

177.434

C. Resultaat

2013

2016

Realisatie

Realisatie

2009

2010

10.814

-2.937

790

2466

11604

-470

1. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

0

0

2. Saldo rentebaten/-lasten
3. Saldo overige buitengewone
baten/lasten (verhuizing)
4. Exploitatieresultaat

0

0

5.1.2 Balans
Activa

31-12-2010

Passiva

1. Immateriële vaste activa

31-12-2010

11. Algemene reserve

2. Materiële vaste activa

170.375

60.000

12. Bestemmingsreserve

168.492

3. Financiële vaste activa
4. Totale vaste activa

170.375

13. Totaal eigen vermogen

228.492

5. Voorraden
6. Vorderingen

13.466

14. Aankoopfonds (musea)
15. Totale voorzieningen

7. Effecten
8. Liquide middelen

128.770

9. Totale vlottende activa

132.236

16. Totale langlopende schulden

10. Totale activa

312.611

17. Totale passiva

84.119
312.611

5.2 Personeel
5.2.1

Aantal uren in een standaard werkweek (voltijd): 36 uur

5.2.2

Nadere specificatie personeel naar vaste en tijdelijke krachten
2013
2016
Realisatie
2009

Realisatie
2010

Lasten
1. Personeelslasten beheer
<uit lastentabel>

46.000

48.500

39.971

46.512

2. Personeelslasten
activiteiten <uit lastentabel>

71.000

90.000

65.898

76.682

3. Totale personeelslasten
<1+2>
4. Totaal aantal fte’s

117.000

138.500

105.869

123.194

6,0

7

5,4

5,4

4a. waarvan vast contract

3,5

3,5

4,5

4,5

4b. waarvan tijdelijk contract

1,5

1,5

0

0

4c. waarvan inhuur

1,0

2,0

0,9

0,9
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5.2.3

Nadere specificatie personeel naar functiegroep, voor zover van toepassing 6.

Binnen Santelli werkt een aantal medewerkers die hun werktijd verdelen over dezelfde categorieën.
Nu lijkt het net alsof er hele veel kleine aanstelling zijn. Dat is niet het geval. De meeste
medewerkers werken tussen 30 en 36 uur. Daarnaast hebben we een groep oproepkrachten die
vaak samen of met meer mensen de externe workshops verzorgen.
Uitsplitsing naar
functie
Personeel: Beheer
Directie / zakelijke leiding
Secretariaat /
administratie
Fondsenwerving
/Marketing /
Communicatie
Financiële administratie
(incl. personeelszaken)
Verkoop
Facilitaire dienst
Overig, namelijk …
Personeel: Activiteiten
Artistieke leiding
Uitvoerend personeel
Ondersteunend personeel
(bijvoorbeeld repetitor,
dramaturg etc.)
Technisch personeel
(incl. kostuumatelier etc.)
Educatieve medewerkers
Overig, oproepkrachten

2013
Fte’s
0,4
0,2

Personen
1
1

0,4

2016
Fte’s
0,4
0,2

Personen
1
1

0,4

Realisatie
2010
Fte’s
Personen
0
0
0,2
1

Realisatie
2009
Fte’s
Personen
0
0
0,2
1

0,2

1

0,1

1

0

0

0

0

0,3

1

0,3

1

0,5

1

0,5

1

0,2
0,8

1
2

0,2
0,8

1
2

Fte’s

Personen

Fte’s

Personen

Fte’s

Personen

Fte’s

Personen

0,2

2

0,2

2

0,2

2

0,2

2

1,0

2

1,0

2

1,5

2

1,5

2

1,5
1,8

6

1,5
2,8

10

0,6
0,8

2
12

0,6
0,8

2
12

5.2.4 Vrijwilligers
Binnen Santelli zijn de trainers van de lessen aan de leden over het algemeen vrijwilligers. We
staan op een groep in de verhouding 1:8. De vrijwillige trainers worden ondersteund door
gediplomeerde circusschool-, theaterdocenten of docenten uit het bewegingsonderwijs. Daarnaast
gaan er voor de opbouw van het decor altijd twee vrijwilligers mee met de voorstelling.
2013

2016

Realisatie
2009

Realisatie
2010

Personen

44

50

35

40

Fte’s

1,6

2,0

1,5

1,5

6

Dit is een algemene tabel voor alle aanvragen. Niet alle functiegroepen zullen bij alle instellingen van

toepassing zijn.
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5.3

Vriendenverenigingen en gelieerde instellingen

Naar de letter is er een gelieerde instelling genaamd stichting Vrienden van Santelli. Deze stichting
leidt een slapend bestaan.
Ja
Naam instelling

Vrienden van Santelli

Organisatievorm

Stichting

Jaar van oprichting

1986

KvK-nummer

41011106

Doel

De stichting stelt zich ten doel het promoten en ondersteunen
van het Jeugdcircus Santelli, één en ander in de ruimste zin.

Aantal leden 2010

0

Algemene reserve 2010

5000,-

5.4 Prestatiegegevens
5.4.1

Activiteiten en bezoeken 7
2013

2016

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

& soort

bezoeken

& soort

bezoeken

& soort

bezoeken

& soort

bezoeken

1a. Standplaats

14

6.000

16

7.200

14

5.950

13

5.775

1b. Regio

14

6.000

22

10.000

8

1.755

17

7.965

1c. Rest van

11

2.500

13

2.750

7

2.675

9

2.200

Artistieke
activiteiten 8

Nederland

5.4.2 Andere activiteiten
2013
Aantal

Aantal

2016
Aantal

dlnmrs

Aantal

Realisatie 2009
Aantal

dlnmrs

Aantal

Realisatie 2010
Aantal

dlnmrs

Aantal
dlnmrs

Maatschappelijke activiteiten (o.a. volwassenen educatie en participatie)
1. Gratis toegankelijke
activiteiten
2. Workshops amateurs

10

200

15

300

7

142

7

171

100

35

120

40

80 (uren)

20

80 (uren)

30

3. Inleidingen
4. wekelijkse lessen aan leden

7

Bij voorkeur gesplitst naar leeftijdsgroep en/of andersoortige categorieën

8

Voorstellingen, tentoonstellingen, projecten, masterclasses, etc.
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Educatieve activiteiten (voor schoolgaande kinderen en jongeren tot 18 jaar)
5. Lessen op scholen

90

120

6. Workshops

220

250

91

2004

(aantal)
216

725

900

aan leden

342
(uren)

1173

(aantal)
2583

(aantal)
7. Anders: wekelijkse lessen

71
211

2722

(aantal)
135

590

140

(uren)

Media toepassingen (cd’s dvd’s, televisie- en radio-optredens, publicaties, live-streaming etc.)
8. Namelijk…
9. …
Andere activiteiten of nadere specificatie van bovenstaande (bijvoorbeeld naar binnenland / buitenland)
10. Namelijk…
11. …

Zakelijkheid, ambitie en verbeelding
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