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Beste Petra, Beste Huub, 

Na de twee sueeesvolle edities van Theaterroute Huizen 2017 en 2018, zijn wij inmiddels druk bezig met de 
realisatie van de Theaterroute Huizen 2019. Het succes en de vele positieve reacties van het publiek 
motiveert ons om een nieuwe editie te organiseren. 

Met veel plezier sturen wij jullie hierbij het projectplan. Om de theaterroute ook in 2019 mogelijk te maken, 
doen wij hierbij een beroep op de gemeente in de vorm van een subsidie aanvraag. Naast deze subsidie 
worden er inkomsten gehaald uit de kaartverkoop en sponsoring. 

Wij hopen op een gezamenlijke inzet! Wanneer er vragen zijn, beantwoorden wij die graag persoonlijk! 

Hartelijke groeten, 

Johan Verheij 
Helma van Heerikhuize 
06-19818706 
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Huizen, 11 december 2018 

Beste mevrouw, mijnheer, 

Op 26, 27, 28, 29 en 30 maart 2019 wordt voor de derde keer de Theaterroute Huizen 

georganiseerd. Net als de twee voorgaande jaren kunnen bezoekers genieten van tien intieme 

verwonderende en wervelende voorstellingen op prachtige historische locaties in het hart van 

Huizen. De eerste twee edities van de Theaterroute zijn zeer succesvol ontvangen door het publiek 

dat alweer reikhalzend uitkijkt naar deze 3® editie. 

De voorstellingen zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen, sagen en legenden uit de rijke 

geschiedenis van het eeuwenoude Huizen. De Theaterroute beloofd dan ook wederom een unieke 

belevenis voor oude en nieuwe inwoners van Huizen! 

Het project draagt bij aan het versterken van het imago van Huizen voor bewoners en bezoekers van 

ons prachtige dorp. Daarnaast creëert dit evenement verbinding tussen de verschillende inwoners 

groepen binnen Huizen. 

Hierbij ontvangt u van ons een aanvraag ad 7.500 euro voor een financiële bijdrage vanuit de 

gemeente Huizen. Bij deze aanvraag vindt u een heldere omschrijving van de doelen en de aanpak 

van de Theaterroute Huizen. Plus een begroting met een overzicht van de kosten en 

inkomstenbronnen. Wanneer er nog vragen zijn, beantwoord ik die graag in een persoonlijk gesprek 

of telefonisch. 

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik met vriendelijke groet, ook namens Initiatiefnemer en 

organisator van de Theaterroute - Johan Verheij. 

Helma van Heerikhuize 

Pr, sponsoring en fondsenwerving Theaterroute - tel. 06-19818706 

hvanheerikhuize@gmail.com 
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Begroting Theaterroute Huizen 2019 I Kosten 

Algemeen 
Aanloopkosten o.a. concept ontwikkeling, kantoor, overleggen € 6.000,00 

Reiskosten research, onkosten vaste medewerkers € 1.000,00 

Verzekering Evenement verzekering € 300,00 

Bank € 120,00 

Subtotaal € 7.420,00 

Locaties J f • 

Zaalhuur 4 avonden de Boerderij € 1.500,00 

BNI beveiliging € 500,00 

Repetitieruimte 3 weken € 1.500,00 

Subtotaal € 3.500,00 

Producent € 2.000,00 

Vrijwilligersbijdrage team € 2.000,00 
Aankleding locaties 10 locaties, 2 grote en 8 kleine € 2.500,00 

Decor eindlocatie € 2.000,00 
Kleding 20 kostuums € 1.000,00 

Techniek 2 grotes locatie, 4 dagen € 10.000,00 

Productiekosten locaties Productie en techniek kosten kleine locaties € 3.000,00 

Regendekking Poncho's € 300,00 

Subtotaal € 22.800,00 

Medewerkers 
Schrijvers € 2.000,00 

regie assistent € 500,00 

Regisseur € 2.000,00 

Opbrengst 

Kaartverl^^'' 

Vrienden van 

Sponsoring en subsidies 



Zaak- en documentnummer: Z.082574 / D.855493

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Choreograaf € 750,00 

Muzikaal leider € 1.500,00 

[Acteurs €150 per avond, 20 acteurs € 15.000,00 

Repetities 20 auteurs a €250 (3 a 4 avonden per acteur) € 5.000,00 

Ondersteuning Bouw en breekploeg € 1.000,00 

Technici 2 grote locaties € 4.000,00 

Crew catering / maaltijden Catering 50 man € 3.750,00 

Vrijwilligers Vergoeding Vrijwilligers (100 pax a €10) € 1.000,00 

Subtotaal € 36.500,00 

Grafisch 
Drukwerk posters en flyers € 1.000,00 

programmaboekjes € 500,00 

ontwerp logo 

Online website domein € 145,20 

Beeldmateriaal Camerawerk en videomontage € 750,00 

fotograaf website + locatie € 1.500,00 

Subtotaal € 3.895,20 

Relaties | 
prémiere-avond € 500,00 

consumpties € 1.500,00 

Subtotaal € 2.000,00 

Vervoer • 
Transport Vervoer bezoekers € 500,00 

Subtotaal € 500,00 
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Grand subtotaal € 76.615,20 

Onvoorziene kosten 2,50% € 1.915,38 
Overhead kosten 2,50% € 1.915,38 

Totaal 

€ 3.830,76 

Totaal € 80.445,96 



Zaak- en documentnummer: Z.082574 / D.855493

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

200 kaarten prémiere € 22,50 

70 passe-partout € 45,00 

80 vrijkaarten 

580 kaarten prémiere € 25,00 

€ 
€ 
€ 
€ 

4.500,00 
3.150,00 

14.500,00 

36 vrienden 415,00 

Totaal 

58.000,00 
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Totaal € 80.565,00 
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Theaterroute Huizen 2019 

Een unieke belevenis voor jonge en oude Huizers 

Gebaseerd op de eeuwenoude, rijke geschiedenis van Huizen 

In de ban van de kaasmakers... 

26, 27, 28, 29 en 30 maart 2019 
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l.Het project Theaterroute Huizen 2019 

Inleiding 

In 2017 werd voor het eerst de Theaterroute in Huizen georganiseerd door stichting 
Eindeloos Theaterwerk. Het was een groot succes. Meer dan 300 voornamelijk Huizer 
inwoners namen deel aan de route en werden geraakt door de prachtige verhalen over 
de geschiedenis van Huizen. De reacties waren unaniem positief en enthousiast. Mensen 
gaven aan trots te zijn op hun dorp Huizen en er ontstonden veel leuke onderlinge 
gesprekken. Er ontstond verbinding! Op basis van dit succes werd in 2018 de tweede 
Theaterroute georganiseerd voor maar liefst 800 deelnemers. Het was wederom een 
groot succes! Mede mogelijk gemaakt door de meer dan 90 vrijwilligers die meewerkten. 

Het succes van de voorgaande edities en de positieve reacties van de bezoekers die nu al 
uitkijken naar de volgende Theaterroute stimuleren ons bij het realiseren van onze wens 
om de Theaterroute te laten uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend Theaterfestijn. Het 
delen van de Huizer Geschiedenis heeft een positieve invloed op het imago van Huizen en 
verbind de verschillende inwonersgroepen. Daarnaast zet de Theaterroute Huizen op de 
kaart als bijzondere en gewilde gemeente in het Gooi. De Theaterroute is van grote 
waarde voor de gemeente Huizen. Hieronder leest u meer over het doel, doelstelling, 
aanpak en de financiële opzet. 

1.1 Doelstelling 

De Theaterroute Huizen stelt zich ten doel om alle inwoners van Huizen, jong en oud, 
autochtoon en allochtoon, geboren Huizers en import, te verbinden met elkaar en met 
hun woonplaats Huizen. 

Dit gebeurt door het gezamenlijk beleven van 10 theatervoorstellingen gebaseerd op 
waargebeurde sagen, verhalen en legenden uit de rijke historie van het eeuwenoude 
Huizen. Allen worden uitgenodigd om dit avontuur samen mee te maken. Het is een 
route waarbij je bekende verhalen in een nieuw licht ziet, histories hoort die je nog nooit 
eerder hoorde, locaties bezoekt waar je al duizend keer langs bent gelopen en het oude 
dorp beleeft op een unieke manier die er voor zorgt dat de inwoners van Huizen trots 
kunnen zijn op de historie en de schoonheid van hun prachtige gemeente. 

Daarnaast is de Theaterroute Huizen een platform waar het ontstaan en de uitvoering 
van innovatieve en creatieve ideeën hand in hand gaan met vakmanschap en 
ambachtelijke kunstvormen. 

Overall dragen bovenstaande doelen bij aan een positief imago van de gemeente Huizen. 
Die zich hiermee kan profileren als een fijne, inspirerende plek om te wonen, werken en 
recreëren. Een project van grote waarde voor Huizen. 
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1.2 Doelgroep deelnemers Theaterroute 

Hoofddoelgroep 

Alle inwoners van Huizen Leeftijd 12-plus ongeacht culturele achtergrond 
en nationaliteit. Huizen telt ruim 41.000 
inwoners. 

Subdoelgroepen 

Kinderen groep 7 en 8 basisschool 

Lokale bedrijven en ondernemers 

Creatieven 

Maatschappelijk betrokken inwoners 

Kinderversie Theaterroute 

voor het mede mogelijk maken van de 
uitvoering 

voor het creatieve proces en maken van de 
theatervoorstellingen 

vrijwilligers voor het regel- en organisatiewerk 

2. De Aanpak 

Er worden 10 historische locaties in Huizen geselecteerd. Op deze locaties worden 
verschillende theatervoorstellingen gespeeld. Op dit moment zijn wij nog in gesprek met 
een aantal locaties. 

De locaties 
De Rokerij 
De krachtcentrale 
Huizermuseum 

- Theaterboerderij Huizen 
De Botterwerf 

- Siersma Wijnadvies 
Plus nog vier locaties 
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De Theaterroute wordt 5 dagen achterelkaar gehouden in de avonduren. Op dinsdag 26, 
woensdag 27, donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart tussen 19.00 uur en 22.00 
uur. Start en Einde van de route is op 1 van de locaties. 
Het aantal beoogde deelnemers per avond is 200. In totaal zullen er 1000 deelnemers 
zijn. Daarnaast zal op vrijdagmiddag voor het eerst een kinderversie van de theaterroute 
plaatsvinden. Het is een pilot waarbij de kinderen van groep 7 en 8 (leeftijd van 10 - 12 
jaar) van de Maria Montessorischool zullen deelnemen aan de theaterroute. 

De 200 deelnemers per avond worden verdeeld in 7 groepen van ruim 30 personen. 
Elke groep deelnemers volgt een verschillende route langs diverse locaties, waar een 
historisch Huizens verhaal wordt uitgebeeld. Deze verhalen worden uitgebeeld in 
verschillende theatrale vormen, zoals in de meest elementaire vorm door een 
verhalenverteller maar ook in de vorm van een korte toneelvoorstelling, dans en/of een 
lied. 

Voor elke groep eindigt de tour weer bij de startlocatie. Hier vindt een grotere 
voorstelling plaats met het gehele publiek, oftewel, de vijf groepen bij elkaar. 
Deze voorstelling 'In de ban van de kaasmakers'... zal tot ieders verbeelding spreken. 

3. Unieke elementen 

Positieve waarde voor imago gemeente Huizen 
Met dit project profileert de gemeente Huizen zich als een fijne en inspirerende 
plek om te wonen, werken en recreëren. Het Imago van Huizen als haven van het 
Gooi wordt versterkt en positief geladen. 

Burgerinitiatief vanuit passie en kracht 
Gepassioneerde inwoners van Huizen, zetten voornamelijk vrijwillig in met hart en 
ziel in voor de realisatie van een prachtig, lokaal maatschappelijk initiatief. 

Verbinding en integratie diverse inwonersgroepen van Huizen 
Jong en oud, traditioneel en van buiten, autochtoon en allochtoon, lage en hoge 
inkomens etc. Huizen bestaat uit veel verschillende inwonersgroepen. De 
verbindende factor van de theaterroute is de gedeelde geschiedenis van Huizen. 

Koppeling professioneel en amateur, gevestigd en aanstormend talent 
Tijdens de Theaterroute worden professionals uit Huizen en omgeving gekoppeld 
aan amateurs . Dit geldt voor de acteurs en theatermakers die voor de 
verschillende disciplines en verhalen worden aangetrokken. Zo krijgt nieuw en/of 
verborgen talent een kans, een podium. Zij kunnen leren van de ervaring van 
anderen. Omgekeerd worden "de ouwe rotten" in het vak geïnspireerd door de 
energie en vernieuwende aanpak van de jonge en enthousiaste theatermakers. 
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4. Betrokkenen en Samenwerkingspartners 

De Theaterroute Huizen wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen 

Bedrijfsleven en diverse sponsors. Van Trigt Makelaars, Siersma, Lentink, van der 
Roest, Rabobank, Westland Kaas e.a. 

Creatieven en kunstenaars - stichting Eindeloos Theaterwerk, Staccato, Popkoor 
Huizen, Modance, 

Vrijwilligers en particuliere donateurs 

5. Toekomst 

Theaterroute Huizen is in drie jaar uitgegroeid van een evenement voor 300 naar 1000 
deelnemers. Wij zien een toekomst voor ons waarbij de Huizer theaterroute verder 
uitgroeit tot een bruisend, jaarlijks terugkerend evenement dat diep geworteld is in de 
lokale samenleving. Een evenement dat wordt geïnitieerd, gedragen en uitgevoerd door 
de diverse inwoners en ondernemers die zich verbonden voelen met Huizen. Een 
evenement dat bijdraagt aan de betrokkenheid en trotsheid van Huizer inwoners en een 
positieve bijdrage levert aan het imago van Huizen als fijne woon- en werk en recreatie 
plek. Huizen Haven van Gooi - een plek waar iedere inwoner zich geankerd en iedere 
bezoeker zich welkom voelt! 

Het project wordt uitgevoerd door stichting Eindeloos Theaterwerk. 

6. Financiële aanpak 

De kosten die de realisatie van het project met zich meebrengt worden vanuit 
verschillende inkomstenbronnen gedekt. Te weten inkomsten via kaartverkoop, 25 euro 
per los kaartje. Mensen kunnen ook 2 avonden meedoen om alle voorstellingen te 
bekijken via een passepartout ad 45 euro. Sponsoring in cash en natura. En inkomsten 
via subsidies, fondsenwerving en particuliere donaties. 

De coördinatie en organisatie van het project wordt volledig gerealiseerd door de inbreng 
van honderden vrijwilligersuren, lees meer dan 500 uren. Per avond zijn 90 mensen 
actief om de theaterroute te realiseren. Hiervan zijn 10 mensen professioneel en dus 
betaald en 80 mensen op basis van vrijwilligerswerk en dus onbetaald aan de slag. De 
uren van de uitvoerende professionals bestaande uit acteurs, schrijvers en technici 
worden tegen scherpe tarieven uitbetaald. 
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Aanvraag bijdrage gemeente Huizen 

Hierbij doen wij een aanvraag voor een bijdrage van 7.500 euro van de gemeente 
Huizen. De totale kosten bedragen ruim 80.000 euro. Naast de gevraagde bijdrage van 
de gemeente Huizen zijn er bijdragen vanuit de deelnemers via kaartverkoopinkomsten, 
het bedrijfsleven via sponsoring en donaties en particulieren via donaties zodat het 
project met elkaar kan worden gerealiseerd. 

6.1 Begroting 

Zie bijlage 

Johan Verheij en Helma van Heerikhuize 

06-19818706 - lnfo@theaterroute-hulzen.nl - www.theaterroute-huizen.nl 


