Algemene informatie en tarieven Circusprojecten:
Circuskosten
Stichting Circusschool Hannes en Co heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
kinderen door middel van het circusspel. Bij projecten wordt gebruik gemaakt van degelijk
circusmateriaal. Indien er een voorstelling plaatsvindt, wordt er ook gebruik gemaakt van het decor,
het grondzeil en een geluidsinstallatie.
Schade en vermissing aan en van materialen zal in rekening worden gebracht.
De Circusschool berekent per project een basisbedrag. De circuskosten bestaan uit: voorbereiding,
organisatiekosten en gebruik van circusmateriaal, decor, grondzeilen en muziekinstallatie.
Instructie bijeenkomst(en)
Aan een circus dag kan een instructiebijeenkomst vooraf gaan: we nemen dan de totale organisatie
door en geven instructie aan leerkrachten en ouders voor de begeleiding van
de kinderen bij een circusstationnetje.
De instructie is bestemd voor alle begeleiders en duurt twee uur.
De kosten van deze instructie is € 150,-, excl. reiskosten. Er geldt een vast tarief.
Een school kan kiezen voor een instructieavond, maar ook op de dag zelf kunnen we de
instructie verzorgen.
Als de school een circusproject of een circusthema voor een week of meerdere weken
programmeert, kunnen we ook een circustraining zó verzorgen, dat de school zelf de uitvoering
verzorgt.
Docentkosten
Voor de docentkosten hanteert de Circusschool twee tarieven.
De eerste docent is als projectleider verantwoordelijk voor de circusactiviteiten.
Bij de meeste projecten zijn meerdere docenten actief.
Voor de extra docenten geldt een lager tarief.
Assistenten
Er wordt verwacht dat de organisatie zelf zorgt voor (volwassen) begeleiders - in de regel
één per tien deelnemende kinderen.
De Circusschool kan, tegen betaling, ook voor medewerkers zorgen.
Reiskosten
Circus Hannes en Co vervoert het circusmateriaal met een eigen bestelbus.
Bij grotere projecten wordt ook gebruik gemaakt van een aanhanger.
Tent(en)
Als het regent op de dag van de uitvoering, dan kan het project toch uitgevoerd worden in een
sporthal/zaal of in de klaslokalen/speellokaal en of aula. Afspraken vooraf en een schets van de
lokalen van de school zijn dan noodzakelijk. De circusschool bezit ook twee tenten; de partydôme kan
ingezet worden voor een klein groepje kinderen (25-30) en de circustent voor ongeveer 60 kinderen.
Een optie voor deze tenten staan in het tarievenoverzicht met foto!

Tarieven (per 1 sept. 2014.)
per project (bij extra dagen of dagdelen
wordt korting gegeven)

Circuskosten

€ 250,--

Instructie vooraf

€ 150,-- per bijeenkomst (excl. reiskosten)

Leiding

€

50,-- per uur

Docent

€

40,-- per uur

Medewerker/assistent/begeleider

variabel van € 10,-- tot € 30,-- per uur

Reiskosten

€

0,50 per kilometer (bus en aanhanger)

3 rekenvoorbeelden
1.

2.
Dagproject
van 8 uur

Circuskosten

€

Instructie vooraf

3.

Schooldagproject
met
avondvoorstelling

250,--

€

In overleg

Circusspeelplaats
(bv. 4 uur.) en 70
kinderen

300,--

€

In overleg

150,--

n.v.t.

Leiding

€

450,--

€

600,--

€

200,--

Docent

€

360,--

€

480,--

€

160,--

Reiskosten (R'dam)

€

20,--

€

20,--

€

20,--

Totaal

€

1.080,--

€

1.400,--

€

530,--

Optie tenten:
Partydôme (zie foto)

€

100,--

€

100,--

€

100,--

Circustent (zie foto)

€

200,--

€

200,--

€

200,--

Partydôme

Circustent

Aantallen kinderen:
Circusprojecten kunnen uitgevoerd worden ongeacht het aantal kinderen.
Tot ongeveer 250 kinderen zetten we 12 tot 14 circusstationnetjes op.
We komen dan met twee docenten en willen graag één begeleider bij een groepje en één begeleider
bij een station. Totaal ongeveer 24 tot 30 begeleiders.
Als de school meer kinderen heeft, dan zetten we meestal 2 circuits met 12 tot 14 circusstationnetjes
op. Bij aantallen boven de 450 wordt een derde circuit toegevoegd.
Bij elk extra circuit zetten we ook een extra docent in om de kwaliteit van het circusspel
te garanderen en gevaar zo veel mogelijk uit te sluiten.
BTW
De circusschool is niet BTW-plichtig.
Circusschool Hannes en Co is ingeschreven bij het CRK
Wij hebben er hard aan gewerkt en het is ons gelukt om de definitieve registratie in het Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs te verwerven.
Deze erkenning van de Circusschool, een nog jonge organisatie, is een reden voor trots.
Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat zij geen BTW verschuldigd zijn voor onze cursussen. Alles
bij elkaar een belangrijke reductie van de kosten in deze financieel spannende tijden.
CJP
Bijna alle middelbare scholen hebben een Cultuurkaart, waarbij ze kortingen krijgen bij verschillende
culturele instellingen. De Circusschool Hannes en Co is acceptant van de Cultuurkaart en bevoegd via
web order CKV gelden te incasseren.
Circusschool Hannes en Co is officieel erkend als kunsteducatie instelling door het ministerie van
onderwijs. Hierdoor kunnen scholen in het voortgezet onderwijs de workshops en projecten die we
op en voor scholen verzorgen met de Cultuurkaart betalen.
Heeft u nog vragen mail dan naar info@circusschoolhannesenco.nl
Na een offerte worden de afspraken met een contract bevestigd.

Anne Kuipers (directeur). Circusschool
Hannes en Co.
06-23199819

