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Kernprincipes van de stichting
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als volgt:
a. het bevorderen van eigen kracht, mogelijkheden tot zelfontplooiing en talentontwikkeling van
jeugd in binnen en buitenland, voornamelijk verkerende in achterstandssituaties, in de leeftijd tussen vier en achttien jaren oud;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan
de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
Bestuur
B.J. Peters - voorzitter
C.W.M.M. Kuppens - secretaris
H.A. Bootsveld - penningmeester
R.A. Past - sponsoring
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3
lid 5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie
worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Verslag
Musicalproducent Benny Vreden brengt al meer dan 50 jaar musicals op basisscholen. Vanuit
de droom om zoveel mogelijk kinderen een brede culturele ontwikkeling te bieden, is in augustus 2016 de Stichting Benny Vreden Foundation opgericht. Want lang niet alle kinderen, vooral in
achterstandssituaties, krijgen de kans te proeven aan creatieve vakken. Terwijl zingen, dansen en
toneelspelen juist zo waardevol zijn en alle kinderen het verdienen om te stralen. Door de eigen
kracht van kinderen te bevorderen, kunnen ze hun talenten ontwikkelen. Die talentontwikkeling en
zelfontplooiing gebeurt onder andere door jeugd in aanraking te brengen met culturele vormen op
het gebied van musical, theater, muziek en drama. Dat kan op school, maar ook op andere plaatsen waar kinderen of jongeren bij elkaar komen in binnen- en buitenland.
In 2016 is de foundation een pilot project gestart in Kuilsriver, een achterstandwijk van Kaapstad,
Zuid-Afrika.
Daar studeerden ruim 120 kinderen onder begeleiding van professionele en vakbekwame docenten de musical True Treasure in, een vertaling van Herrie op het eiland. De musical werd in december 2016 in een echt theater tijdens drie avonden opgevoerd door bovenbouwleerlingen van de
Irista Primary School. Een hele belevenis, want veel van de kinderen die meededen, wisten helemaal niet wat een musical eigenlijk is. Voor hun uitvoering hadden ze zelfs nog nooit een theater
van binnen gezien. Niet alleen had het proces impact op de leerlingen maar ook de leerkrachten,
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school en community deelden in de ervaring. De Benny Vreden Foundation heeft de musical en
het begeleidingsteam ter beschikking gesteld. Het pilot project was een groot succes en leerzame
ervaring voor alle betrokkenen. Iets wat zeker uitbreiding en vervolg verdient. Naarmate meer
funding beschikbaar komt zullen nieuwe projecten worden opgezet.
Financieel:
De opstart van de stichting en het eerste project in Zuid-Afrika (2016) zijn gefinancierd vanuit
middelen van Benny Vreden Kinderproducties bv. Om de stichting te verduurzamen zal er nu,
2017, een professionaliseringsslag gemaakt moeten worden. Hoogste prioriteit is om vooral in
Nederland funding te vinden om projecten in binnen- en buitenland te kunnen blijven initiëren en
voortzetten. Verslag hierover zal regelmatig worden gepubliceerd.
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