Stichting Circuspunt - Jaarverslag 2019
Hoewel alle hieronder genoemde activiteiten tot Stichting Circuspunt behoren, werden de
activiteiten van 2019 in deze opstartfase nog onder de vlag van Stichting Circomundo
georganiseerd. Vanaf 2020 is Stichting Circuspunt geactiveerd en heeft de activiteiten van de
drie rechtsvoorgangers overgenomen.
De rechtsvoorgangers zijn Stichting Circomundo (het platform van Nederlandse
Jeugdcircussen), VNCO (Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen) en de Stichting
Circuscultuur.

Uitgeoefende activiteiten
Opzet werkgroepen
Circuspunt heeft diverse werkgroepen in het leven geroepen om alle facetten van het circus
goed te vertegenwoordigen. De werkgroepen zijn: (1) Artiesten, makers en gezelschappen,
(2) Jeugdcircus, (3) Tentcircussen en (4) Talentontwikkeling. De werkgroepen bestaan uit een
bestuurslid en een groep actieve leden die aangesloten zijn bij het platform.
Landelijke netwerkbijeenkomst en officiële start Circuspunt
Op zaterdag 16 november 2019 kwamen ruim 50 mensen uit het circusveld bijeen voor de
landelijke netwerkbijeenkomst en de officiële start van Circuspunt als platform voor het
circusveld. Tijdens de bijeenkomst werd de huisstijl en website van Circuspunt onthuld en
stelde het bestuur zich voor aan de sector. Ook vonden er subsessies plaats voor de vier
verschillende werkgroepen. De talentenklas van Codarts verzorgde een kort optreden. Na
afloop van het programma vond een informeel netwerkmoment plaats.
Lancering website en communicatie
Stichting Circuspunt heeft in 2019 haar officiële start gemaakt en heeft zodoende ook een
huisstijl en website gelanceerd. De website fungeert als platform voor het circusveld. Men
kan er lid worden en een eigen profiel aanmaken: zo laat de website alle organisaties en
individuen uit het veld zien. Ook is er informatie te vinden over alle facetten van het circus
en kunnen leden via een ledengedeelte specifieke informatie voor leden inzien, zoals een
videobibliotheek voor jeugdcircussen, downloads van handige bestanden, ledenkortingen en
inschrijvingen voor netwerkbijeenkomsten en cursussen.
Naast de website zijn ook social media accounts en een nieuwsbrief-bestand opgezet.
Ledenwerving
Met de lancering van de website is ook de ledenwerving gestart. Zowel organisaties als
individuen kunnen zich aansluiten bij het platform en daarmee zichzelf presenteren op de
website en deelnemen aan ledenactiviteiten. De stichting heeft een aanbod samengesteld
waar leden gebruik van kunnen maken. Eind 2019 waren zo’n 70 leden aangesloten bij
Circuspunt.
Secretariële ondersteuning
Circuspunt heeft in november 2019 een zzp’er aangesteld voor gemiddeld vijf uur per week
voor de algehele secretariële ondersteuning van de stichting.

