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1. Inleiding

Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Vrienden van Balletschool 
Attitude. Het betreft hier het jaar 2018.

Balletschool Attitude, onder leiding van Mirjam de Zeeuw, is dé balletschool 
voor klassiek ballet van Alkmaar en Bergen! De school is gespecialiseerd in 
klassiek ballet op alle niveaus in de leeftijd van 2 tot 74 jaar. Dansplezier 
staat bij Balletschool Attitude op de eerste plaats. Ook wordt er gestreefd 
naar een zo optimaal mogelijke techniek binnen een zo'n breed mogelijk 
spectrum van het klassiek ballet.

Stichting Vrienden van Balletschool Attitude is zoals de naam zegt: de 
vriendenstichting van de Balletschool. Zij is opgericht met het doel om 
sponsorgelden en sponsoring in natura te kunnen genereren. Het Bestuur 
bestaat uit leden met een passie voor dans en cultuur en klassiek ballet in het 
bijzonder.
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2. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Op  1 februari 2016 werd de stichting opgericht.

De Stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Balletschool Attitude.

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen en al dan niet in materiële zin 
ondersteunen van de activiteiten van Balletschool Attitude en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

In 2018 had de Stichting haar zetel in de Gemeente Alkmaar.

Bestuurssamenstelling

Sinds 1 januari 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:

L. (Larissa) Terlaak, voorzitter
M.P.J. (Marinka) Kraus, secretaris 
M.L.A. (Mark) Warmer, penningmeester

Vrienden

In 2018 had de stichting 30 Vrienden.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening werd vastgesteld door het bestuur op 11-02-2019.
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3. Vanuit het bestuur

Nadat op 1 februari 2016  Stichting Vrienden van Balletschool Attitude 
werd opgericht, werden de activiteiten in 2017 en 2018 voortgezet.

Sinds de brand in Sportcentrum de Beeck op 13 oktober 2017 bestaan de 
activiteiten van het bestuur uit:

- Vrienden werven
- Het creëren van naamsbekendheid
- Werven van sponsorgelden
- Het voeden van de Facebook en Instagram pagina
- Het beheren van het brandfonds ter ondersteuning van de doorstart van 

Balletschool Attitude

Het bestuur kwam in 2018  5 keer samen.

Over de bestuursleden:

Larissa Terlaak, voorzitter,
Larissa is sinds 2017 voorzitter van Stichting Vrienden van Balletschool 
Attitude. Ze is werkzaam in communicatie en marketing voor een aantal 
horecabedrijven in Alkmaar en heeft jarenlang bij Alkmaar Marketing en het 
Jeugdsport- en cultuurfonds gewerkt. Larissa heeft veel affiniteit met de 
culturele sector. Zo zit zij ook in de organisatie van Alkmaars Talent.

Mark Warmer, penningmeester,
Mark had veel eerder met ballet willen starten, maar is pas op latere leeftijd 
met ballet begonnen. Na de kennismaking met Balletschool Attitude een 
aantal jaren geleden vindt hij het nog steeds fantastisch om te doen naast 
zijn dagelijkse werkzaamheden als financieel adviseur.

Marinka Kraus, secretaris,
Marinka startte op haar zesde met klassiek ballet bij de Maassluise 
Balletschool. Sinds 2005 danst zij met veel plezier bij   Balletschool Attitude. 
In het dagelijks leven is Marinka huisarts in Alkmaar.
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4. Brand in Sportcentrum de Beeck

Vrijdag 13 oktober 2017 werd sportcentrum de Beeck in Bergen, en daarmee 
ook de Spiegelzaal waar Balletschool Attitude gevestigd was, volledig 
verwoest door brand.

Het werd snel duidelijk dat de financiële strop enorm zou zijn. 
Behoudens twee zwaar gehavende balletbarres is er niets uit de brand gered.

Op 17 december 2017 werd een succesvolle Benefietvoorstelling gegeven in 
de kleine zaal van TAQA Theater de Vest. 
De gegenereerde gelden n.a.v. het Benefiet en overige steun worden 
beheerd door de stichting. 
Een gedeelte is besteed aan het balletwaardig maken van het clubhuis van 
Handbalvereniging Berdos. Een ander deel werd uitgegeven in het kader van 
de vervanging van verloren gegane goederen. Voor de terugverhuizing naar 
de nieuwe Beeck in 2021 werd een reservering gemaakt.

Halverwege januari 2018 kreeg de Balletschool van Handbalvereniging 
Berdos de uitnodiging om de komende drie jaar gebruik te maken van hun 
clubhuis. 
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5. Projecten

1. Dansweekend
2. Different Attitudes
3. AmsterDans
4. Tournee met het RJOA
5. KUUB festival
6. The Sound of Ballet - Connecting Art-
7. Loterij
8. Maida
9. Het Balletkamp
10. Alkmaars Talent
11. Kerstconcert in samenwerking met Artiance
12. Het Midwinterfeest Graft - De Rijp

ad.1. Dansweekend

Elk jaar organiseert Balletschool Attitude een dansweekend. In 2018 viel het 
dansweekend in het weekend van 13 en 14 januari. 
Dit dansweekend is ook toegankelijk voor geïnteresseerden met klassieke / 
moderne danservaring van buiten de school. 

Gastdocenten waren Thom Stuart en  Rinus Sprong (klassiek) van De Dutch 
Don’t Dance Division en Michaël Häfliger (modern).

Het grootste gedeelte van de lessen werd op de piano begeleid door Jenny 
Reinders!

De Stichting steunde het dansweekend door de pianostemmer en de les 
modern van Michaël Häfliger te bekostigen.
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ad. 2. Different Attitudes

Different Attitudes is een door Balletschool Attitude ontwikkeld programma in 
samenwerking met Hotel de Rijper Eilanden, Artiance en andere muzikanten 
uit de regio Alkmaar. De deelnemers zijn voornamelijk kinderen en tieners, en 
een aantal volwassenen. Het programma loopt sinds eind 2016.

Met de samenwerking werd betracht een aantal doelen te bereiken binnen de 
volgende thema’s:

• Muziek en Dans 
• Amateurs
• Talent ontwikkeling
• Podium Ervaring
• Zelf Expressie
• Bereik van zoveel mogelijk mensen / laagdrempeligheid
• Lichamelijke gehandicapten
• De Rijp betrekken bij Alkmaar

In 2017 werd er regelmatig een voorstelling gegeven.
De voorstellingen van Different Attitudes zijn gratis toegankelijk voor mensen 
met een geestelijke of lichamelijke beperking. 
Tijdens de brand zijn de kostuums en attributen van deze voorstelling 
verloren gegaan. 
In 2018 maakte “Different Attitudes” een voorzichtige doorstart tijdens het 
Kerstconcert op 15 december en het Midwinterfeest op 16 december.
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ad. 3. AmsterDans 

Op 10 en 11 maart 2018 vond de Internationale Danscompetitie AmsterDans 
plaats. Acht leerlingen van Balletschool Attitude deden mee.
Het inschrijfgeld van de leerlingen, in totaal €375 euro, werd betaald door de 
Stichting. De duo’s Eva en Mika en Imme en Maria wonnen een bronzen 
medaille!

ad. 4. Tournee met het Regionaal Jeugdorkest Artiance

In het weekend van 20 t/m 22 april 2018 ging de productiegroep samen met 
het Regionaal Jeugdorkest Artiance op kamp / tournee.

Zij traden op in het Biotopwildpark Anholter Schweiz in Duitsland en het 
openluchttheater Engbergen met een preview van The Sound of Ballet 
-connecting art-.

Namens de stichting ging Marinka mee als begeleiding.
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ad. 5. KUUB Festival

In het weekend van 16 en 17  juni 2017 vond het jaarlijkse KUUB festival 
plaats.
Festival KUUB is een bruisend festival voor de amateurkunst. Het festival 
biedt een volwaardige muziek en theaterprogrammering aan en is gratis 
toegankelijk voor het hele gezin. Deze laagdrempelige dag bestaat uit een 
mix van workshops, demonstraties, voorstellingen, exposities en live acts.

Op 16 juni 2017 participeerde Balletschool Attitude samen met het RJOA in 
dit festival in de grote zaal van TAQA Theater de Vest. 
Er werd een open repetitie  gehouden van de voorstelling The Sound of Ballet 
-Connecting Art-.
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ad. 6. The Sound of Ballet -Connecting Art- 

The Sound of Ballet was een programma van Balletschool Attitude en Het 
regionaal Jeugdorkest Artiance (o.l.v. dirigent Otto de Jong), in samenwerking 
met kunstenares Kitty Meijering. De werving van de benodigde fondsen om 
dit project te kunnen financieren lag bij Stichting Vrienden van Balletschool 
Attitude. De technische ondersteuning was van Iralas Theater.

De schilderkunst van Kitty Meijering werd in deze vernieuwde editie 
betrokken bij het project. Er waren projecties van haar werk te zien tijdens de 
voorstelling. Ook was er een expositie in het theater. Twee actrices van de 
afdeling theater, van Artiance (o.l.v. regisseuse Dorien de Haan) verbonden 
de verschillende onderdelen door spel.

Er werden twee voorstellingen gegeven op 23 en 24 juni 2018 in de grote 
zaal van TAQA Theater de Vest. Het was een afwisselend programma is er 
voor een ieder wat wils.

Met de samenwerking werd getracht een aantal doelen te bereiken binnen de 
volgende thema’s: 

• Muziek, dans en schilderkunst samen
• Amateurs
• Podiumervaring
• Zelfexpressie
• Bereik van zoveel mogelijk mensen / laagdrempeligheid
• Verbinden
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ad. 7. De Loterij

Op 23 en 24 juni hield de Stichting tijdens de pauze van de voorstelling een 
loterij. De loterij kon plaatsvinden door de inzet van een grote groep 
vrijwilligers.
De prijzen bestonden voor een groot deel uit de verzameling van wijlen Lotte 
Kolber.

ad. 8. Maida

De Stichting bekostigde een aantal maanden balletles voor Maida, die in het 
AZC in Alkmaar woonde.

ad. 9. Het Balletkamp

Het jaarlijkse balletkamp vond dit jaar plaats op 28 t/m 31 augustus 2018.

Aan het kamp werd deelgenomen door 22 kinderen. Er werd geslapen in 
Broekakkers te Egmond-Binnen.
Tijdens het kamp werd er les gegeven in: Klassiek Ballet, Modern Ballet, 
Caractére en Repertoire. 
Mirjam de Zeeuw, Matthea Brouwer en Martina Kaandorp waren de 
betrokken docenten vanuit de balletschool. Maricelle Peters en Boris de 
Leeuw waren gastdocent. Er was pianobegeleiding van Jenny Reinders.

Het kamp werd afgesloten met een presentatie in de theater zaal van 
Artiance.

ad. 10. Alkmaars Talent

Tijdens de talentenjacht Alkmaars Talent, had Balletschool Attitude, in het 
najaar van 2018, de mogelijkheid om zichzelf te promoten.

Marinka hielp namens de balletschool achter de schermen en maakte n.a.v. 
de halve finale een kort promotiefilmpje. 

Vier inzendingen namen deel aan de halve finale, waarvan er drie doorgingen 
naar de uiteindelijke finale.
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ad. 11. Kerstconcert in samenwerking met Artiance

Op zaterdag 15 december 2018 hielden de leerlingen van Colet Nierop 
(Harp), Wim Vlaar (piano) en Martin Rozema (dwarsfluit) samen met de 
leerlingen van Henriëtte Pot (Balletschool Attitude), de productiegroep en een 
aantal volwassen leerlingen van de balletschool, twee keer een presentatie in 
een volle theaterzaal van Artiance.

Deze voorstelling kan gezien worden als een voorzichtige doorstart van het 
project “Different Attitudes”

De Stichting bekostigde attributen en een kostuum voor deze voorstelling.
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ad. 12. Midwinterfeest Graft - De Rijp 2018

Het Midwinterfeest in De Rijp, dat elke twee jaar georganiseerd wordt door de 
Stichting Midwinterfeest Graft - De Rijp, zit in de top drie van meest bezochte 
evenementen in de gemeente Alkmaar. 
Het decor van het Midwinterfeest is het altijd pittoreske centrum van De Rijp, 
dat voor die gelegenheid prachtig in kerstsfeer is gebracht.

Dit jaar was Balletschool Attitude uitgenodigd  om op zondag 16 december 
twee keer een presentatie verzorgen. Dit werd gedaan in het kader van 
Different Attitudes. 

Om inzicht te geven, wat de balletschool te bieden heeft, werd er gedanst 
door de productiegroep, de caractére groep  en een aantal volwassenen.
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6. Sponsoren

In 2018 werd Stichting Vrienden van Balletschool Attitude en daarmee  
Balletschool Attitude ondersteund door:

- 30 vrienden
- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Bergen
- Victoriefonds
- TAQA cultuurfonds
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- Hofstee Stichting
- NH 1816
- TAQA Theater de Vest
- HV Berdos
- Böttger stoffen en fournituren
- STAP Bv / Fysiotherapie Oudegracht
- Ge-Knipt, door Jill & Naomi
- La Luuz fotografie
- Maureen van den Broek
- Balletvloeren.nl
- Vue
- Alkmaars Talent
- Alkmaar Pas
- Bu with me
- Antoinette Cosmetics & Coiffures
- Kitty Meijering
- Lotte Kolber (in liefdevolle herinnering)
- En anderen
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7. Samenwerking

In 2018 werkte Balletschool Attitude samen met:

Handbalvereniging Berdos
Artiance
Regionaal Jeugdorkest Artiance 
Otto de Jong
Iralas Theater / Kristiaan Salari
TAQA theater de Vest
Alkmaars Talent
Thom Stuart,
Rinus Sprong,
Michaël Häfliger,
Maricelle Peters
Boris de Leeuw
Jan Prins, pianist
Cashlin Oostindië
Hans van Dorp
Jenny Reinders, pianist
Wim Vlaar, docent piano
Martin Rozema, docent dwarsfluit 
Colet Nierop, docent harp
Midwinter Feest 
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 8. Financiën / De jaarrekening

De jaarrekening is ter inzage voor de belanghebbenden.
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