
Stichting Theatergroep Boktor  Jaarrekening 2019 

Algemeen 

 

Dit verslag omvat de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 op basis van de door de 

stichting gevoerde administratie. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens en het hierop gebaseerde jaarverslag 

berust bij het bestuur van de stichting. 

Stichting Boktor Theater is een non profit organisatie waarbij alle middelen volledig voor de realisatie 

van haar producties en de ontwikkeling van Boktor worden aangewend. De organisatie is een bestuur 

wat bestaat uit vrijwilligers, aangevuld door professionals die de artistieke begeleiding voor hun 

rekening nemen. Boktor maakt voorstellingen waarbij amateurspelers gekoppeld worden aan een 

talentvolle maker, die kwaliteit, onderzoek en experiment vooropstelt.  Boktor is momenteel de plek 

voor zowel jonge spelers als de al oudere en meer ervaren spelers binnen de regio Goirle voor het 

ambacht toneel.  Om de groei in kwaliteit te kunnen voortzetten en continuïteit te kunnen 

garanderen, vraagt Boktor financiële ondersteuning aan in de vorm van subsidie om haar komende 

productie kunnen creëren.  

Goirle kent, zoals zoveel Brabantse dorpen, een sterke culturele traditie. Tot in het begin van deze 

eeuw waren veel lokale acteurs en actrices lid van een Goirles theatergezelschap, deden mee aan de 

Goirlese Revue, het Goirles Volkstoneel, Nieuw Leven of in het verleden Perspectief en andere 

inmiddels opgeheven groepen. Langzamerhand echter werd het aanbod om te spelen beperkter. 

Ondanks dat er nu nog een aantal goede gezelschappen en verenigingen zijn in Goirle, ligt de focus 

van hen veelal op musical/muziektheater. Er is geen enkel gezelschap dat zich richt op toneel. 

Daarnaast biedt Factorium Podiumkunsten, van oudsher de plek om te leren spelen, alleen nog maar 

cursussen en producties in Tilburg aan. 

Bij aanvang van het jaar 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter:   Mevrouw J.A.M.F. Verhoeven 
Penningmeester:  Mevrouw N.P.M.S. Schellekens 
Zakelijk leider:   de heer R.A.J.M. van Amelsfoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Jose Verhoeven 
Voorzitter Stichting Theatergroep Boktor 






