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In 2011 heeft ZEEP  AAN ZEE Jeugdtheater verschillende activiteiten ontplooid onder 
leiding van  Martine Zeeman. 
Deze activiteiten vloeiden voort uit de toneellessen die werden gegeven in de Thaliazaal van 
theater de Muze. Uiteindelijk zijn vier projecten gerealiseerd: 

1. Voorstelling ‘Katten’ met kinderen van 8-13 jaar 
2. Voorstelling ‘Wit als Sneeuw’ met jongeren van 14  t/m 19 jaar  
3. Inbreng van ZEEP in KunstKlank-productie ‘Vloed’ 
4. Voorstellingen i.h.k.v. de jaarlijkse Kerstwandeling 

Het verslag wordt besloten met een vooruitblik op de activiteiten in het jaar 2012. 
 

1. Voorstelling ‘Katten’ met de kindergroep van 8-13 jaar, mei 2011 
 

In de leeftijdsgroep 8-11 jaar is er een samenwerking gezocht met RTV Nens. Het 
uitgevoerde theaterstuk Katten speelt zich nl. af op een speciale plek, namelijk ‘de 
vuilnisbelt’, die in het stuk zelf  door de Gemeente moet worden afgebroken.  
Het zelfde thema speelde ook  bij RTV Nens, de lokale omroep van Noordwijk en 
Noordwijkerhout die binnen een jaar zijn plek moet verlaten. Dit gegeven maakte het zeer 
geschikt om deze voorstelling in hun prachtig oude gebouw aan de Losplaatsweg  te spelen. 
Voor de kinderen was dit ook een nieuwe ervaring, want anders dan het binnen spelen in een 
theaterzaal waar alles  aanwezig is, moest bij Nens alles gemaakt worden. 
 
Dit heeft geresulteerd in een voorstelling op locatie, waar  zowel publiek als schoolklassen als 
de burgemeester  de Losplaatsweg  hebben bezocht. Het publiek werd buiten het gebouw 
opgewacht, kreeg een rondleiding door de ruimten en studio’s, die onderdeel waren van de 
voorstelling, en namen tenslotte buiten hun plaatsen in. De ruimten plekken moesten worden 
aangekleed  met op maat gemaakte decors en de kleding moest ook worden gemaakt of 
aangepast. Vervoer en opbouw van alle hulpmaterialen (o.a. stoelen voor het publiek) moest 
worden geregeld, net zoals de catering. 
Hoogtepunt was een onder leiding van een musicus  ingestudeerd zangnummer. 
 
PR 
Ard Zandbergen van RTV Nens interviewde de kinderen voor de radio en de voorstelling is  
uitgezonden op de lokale televisie. Affiches zijn verspreid. De kinderen hebben een brief 
geschreven aan Burgemeester Groen en deze brief met uitnodiging  persoonlijk aan hem 
overhandigd  in aanwezigheid van Nens radio op het Gemeentehuis. 
 
Achter de schermen hebben de ouders en andere vrijwilligers tal van hand en spandiensten 
verricht op het gebied van catering, schmink, kaartverkoop etc. 
 

2. Voorstelling ‘Wit als Sneeuw’ met jongeren van 14 t/m 19 jaar, mei 2011 
 

Met deze jongeren is op locatie een productie gemaakt, bestemd voor publiek en scholen.  
Op locatie  was hier in de tuin van  Kunsthotel Klein Offem. De voorstelling betrof een stuk 
van de  schrijver Anton Koolhaas. Het decor was voor een groot deel de natuur zelf,  
bestaande uit bomen met een vervallen schuurtje.  De omgeving moest wel worden aangepast 
met behulp van de tuinman,  om het speelbaar te krijgen. Vervolgens is de ruimte aangekleed 
met decorstukken zoals een podiumverhoging, een troon, doeken, etc. . Decor en kleding zijn  
speciaal ontworpen voor de speelplek. Techniek en licht  waren nodig vanwege het tijdstip 
waarop werd gespeeld, nl. ’s avonds laat. 
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Vrijwilligers  hebben voor en achter de schermen geholpen met de opbouw van het decor, 
vervoer, catering, kaartverkoop etc.  
 
PR 
Er zijn affiches en opgehangen  in openbare ruimten en zoveel mogelijk flyers huis aan huis 
verspreid.  De aankondiging van de uitvoering in de lokale pers was vrijwel nihil. Achteraf is 
her en der een bericht geplaatst m.b.t. de uitvoering.  
Het stuk is tevens opgevoerd in de grote zaal van de Muze voor alle leerlingen van de tweede 
klas van het Teylingen college en de docenten die hen begeleidden. Van tevoren is een 
rondgang door de klassen gemaakt waarbij de leerlingen informatie hebben ontvangen in de 
vorm van een flyer en een toelichting daarop. 
 Het decor in de Muze was aangepast aan de binnenruimte van de theaterzaal. 
 
 

3. Inbreng van ZEEP  in  KunstKlank-productie ‘Vloed’, juli 2011 
 

Kinderen en jongeren van het Jeugdtheater hebben deelgenomen aan de voorstelling ‘Vloed in 
het spoor van Adriana’  die met groot succes zo’n tien keer is gespeeld voor in totaal 5.000 
bezoekers op het strand van Noordwijk. 
Een megaproject waar de kinderen hebben samengewerkt met tal van professionals uit het vak 
en aankomend talent uit de regio. 
Daarnaast is er een kindervoorstelling geweest van ‘Vloed’  voor  de kinderen die zich hadden 
ingeschreven voor het Kunstproject in het Vloeddecor. 
De kindervoorstelling, waarvoor Eric Went het script schreef,  stond onder leiding van 
Martine Zeeman. Samen met Willem Baalbergen gaven de meespelende kinderen en jongeren 
in ‘Vloed’  act de presente op deze voorstelling. 
 

4. Voorstellingen als onderdeel van deKerstwandeling, december 2011 
 

De groep kinderen van  8-11 jaar heeft een aantal keren’ Het meisje met de zwavelstokje’s  
gespeeld op het erf van de familie van Eeden in de Voorstraat. 
Met de grotere kinderen van 12-14 jaar is in de grote bollenschuur  achter het huis  het 
zelfgemaakte stuk Gezellig gespeeld. 
De vorstellingen die (non stop) de hele middag werden gespeeld werden drukbezocht door het 
publiek dat aan de kerstwandeling deelnam. Ouders en vrijwilligers hebben achter de 
schermen meegewerkt m.b.t. opbouw, catering, schmink etc. 
 

5. Vooruitblik op activiteiten in 2012 
 

 Voor ZEEP AAN ZEE  wordt een volledig nieuwe theaterwebsite ontworpen 
en ontwikkeld, waarin alle theateractiviteiten eigentijds worden beschreven en 
aangekondigd.. De agenda met alle activiteiten zal breed worden gepromoot. 
De nieuwe website zal veel down te loaden fotomateriaal bevatten. 

 ZEEP AAN ZEE  Jeugdtheater bestaat 10 jaar. Dit zal worden gevierd met een  
speciaal  jubileumprogramma op 1 , 2 en 3 december 2012 in  theater de 
MUZE.  

 
 
Noordwijk, 18 maart 2012, 
Martine Zeeman 
Artistiek leider ZEEP AAN ZEE 
 



ZeeP Resultatenoverzicht          ACTUEEL
2011 2010 2009 2008

OPBRENGSTEN
Theater cursussen 3.623 3.955

voorstellingen 2.918 0
subsidie 4.750 1.800

gezamenlijke projecten 0 900 0 0 betreft: Kunst in Duin en Nieuwjaarsgala in 2010
11.291 6.655 4.940 5.275

KOSTEN
Theater gage Martine 2.000 2.500 2662 1900

De Muze 1.205 2.698 bedrag in 2010 ook betrekking op 2008 en 2009
artiesten/kosten derden 4.644 1.262
toneelrechten 0 576

7.849 7.035 3.431 3.148

3.442 -380 1.509 2.127

Algemene kosten
Kosten ZeePhok 904 619 1215 970
Diverse  kosten (Bank/KvvK/website) 2.641 143 971 1342
uitbetaling Herma en Martine gez. Projecten 0 954

3.545 1.716 2.186 2.312

 Meerminnen  Meerminnen
opbrengsten 400 1.400 0 1110 2008:  optredens van voor 2008
uitbetalingen of in rek crt -400 1.400- 0 -1110 2010: nieuwjaarsgala en kunst in duin

0 0 0 0 2011: DOD jubileumavond

1500 besteed aan website 

TOTAAL RESULTAAT ZEEP -103 -2.096 -677 1.315

plus vermogen begin v/h jaar -363 1.733 2.410 1.095  achterstallige gage Martine 6000 euro van voor 2008
.= vermogen eind v/h jaar -466 -363 1.733 2.410                                               als schuld opgenomen

HvdH mrt-12

nog te betalen kosten per 31-12-2011
kosten via Maya /Martine 187,75€       
kosten via Patricia 179,53€       
achterstallige gage Martine 6.000,00€    
nog te betalen kosten per 31-12-2011 6.367,28€    

rekening courant Meerminnen:
Kunst in Duin 2010 400,00€       
DOD jubileumavond juni 2011 400,00€       
rek crt schuld aan meerminnen 800,00€       per 31-12-2011
nieuwjaarsgala 2012 1.500,00€    
rek crt schuld aan meerminnen 2.300,00€    per 31-3-2012

resultaat theater

totaal Algemene kosten 

resultaat meerminnen

Bonnikeprijs

4940 5275

totaal opbrengst 

769 1.248

totaalkosten theater



Code Omschrijving 2010 2011 Code Omschrijving 2010 2011
1001 Rabobank 37.69.46.377 € 9.271,07 € 9.047,99 0509 Resultaat lopend boekjaar € -2.096,12 € -102,54
1014 Openstaande posten memoriaal € 0,00 € 0,00 0555 eigen vermogen Algemeen € 1.733,19 € -362,93
1201 Overige vorderingen € 1.500,00 € 0,00 0799 Voorziening aanpassingen website € 0,00 € 2.400,00
1300 BTW betaald (voorbelasting) € 0,00 € 0,00 1601 Overige schulden € 10.734,00 € 6.367,28
1301 Te ontvangen BTW op aangifte € 0,00 € 43,00 1699 rek crt Meerminnen € 400,00 € 800,00
1708 div BTW correctie € 0,00 € 10,82 1700 BTW ontvangen hoog € 0,00 € 0,00

1702 BTW ontvangen overig € 0,00 € 0,00
€ 10.771,07 € 9.101,81 € 10.771,07 € 9.101,81

Activa Passiva

Totaal balans Totaal balans

Periode: 31-12-2011

Balans met voorgaand jaar op nr (staffelvorm)

Jaar: 2011
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