Stichting De Kleine Opera
Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 was wederom een jaar zonder theatrale activiteiten. De enige kosten waren de
bankkosten, de kosten voor het abonnement van het boekhoudpakket en de eerste kosten voor de
geplande productie in april 2022. Dat betrof de reiskosten voor een open auditie voor de hoofdrol.
Het plan om Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni te hertalen en op te voeren en te completeren
met een Italiaanse maaltijd op locatie werd in gang gezet. De belangrijkste bezigheden in deze fase
betroffen aanvragen schrijven, hertalen, arrangeren, polsen van solisten, zangers en
instrumentalisten.
De stichting
Het bestuur kwam in 2021 2 keer bijeen. Het bestuur van Stichting de Kleine Opera bestond uit:
Rob Mollee (voorzitter): adviseur onroerend goed en zakelijk leider geweest bij Stichting
Dansproductie, diverse onbezoldigde bestuursfuncties o.a. bij terugspeeltheatergroep ‘Wordt
Vervolgd’.
Minki Gyles (secretaris): komt uit een theatergezin en is inmiddels zo’n 10 jaar betrokken bij het
amateurtheater in verschillende rollen en gezelschappen. Ze geniet vooral van projecten waarin
professionals en amateurs samenwerken, of kinderen hun eerste ervaring met theater op kunnen
doen.
Hans Kleipool (penningmeester): was treasurer bij een grote Nederlandse onderneming; heeft ruim
20 jaar ervaring als onbezoldigd penningmeester van koren en projectorganisaties in de
muziekwereld.
Marja Verlijsdonk (bestuurslid): werkte als secretaris bij de Raad voor Cultuur en was senior
beleidsmedewerker cultuur voor de gemeente Haarlem. Ook deed zij bestuurswerk bij podiumkunst
instellingen.
De financiële stand van zaken
Het financiële jaar 2021 eindigde met een eigen vermogen van € 8.136,78, waarvan € 7.000
ontvangen subsidies voor de productie in april 2022. Er waren geen schulden of openstaande
financiële verplichtingen.
Toekomstplannen
Als de COVID-pandemie onder controle komt en de restricties goeddeels worden opgeheven is het
voornemen om in 2022 tijdens de Paastijd in de weekenden een Nederlandse versie van Cavalleria
Rusticana onder de naam La Spaghetteria Rusticana op de planken te brengen met een aansluitende
mogelijkheid voor publiek een Italiaanse maaltijd te gebruiken tegen vergoeding. Hierin wordt
samengewerkt met leerbedrijf De Kloosterkeuken in het complex van het Sint Jacobs Godshuis te
Haarlem.

