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Tussen 2015 en 2019 hebben er
geen activiteiten plaats gevonden.
Over deze jaren is geen jaarverslag
of jaarrekening beschikbaar.
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MOKCU

Stichting MOKCU maakt theatervoorstellingen en andere kunstprojecten vanuit een
maatschappelijke engagement. Met als doel om mensen aan het denken te zetten door hen
nieuwe perspectieven te laten zien en hen te verleiden zich opnieuw te verhouden tot hun
omgeving. Wij geloven dat kunst nodig is, hard nodig. Om de wereld van vandaag te
bevragen en ruimte te creëren voor het denken over de wereld van morgen.
Stichting MOKCU is opgericht op 9 september 2015 en is gevestigd in Rotterdam.
BESTUUR
Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Ninotchka de Windt
(voorzitter)
Netwerker bij Stichting
MANO (Project
SamenDoorSamen)

Sènami Awunou
(penningmeester)
Zakelijk leider bij Theater
DEGASTEN

Bart Bleijerveld
(algemeen bestuurslid)
Docent bij opleiding
Docent Theater – ArtEZ
Arnhem
Artistiek projectleider en
procesmaker bij Het
Wilde Westen

UITVOERING
Sinds december 2019 ligt de uitvoering in handen van
directeur Wilbert Slagboom. Als Rotterdamse
theatermaker geeft hij vorm aan de voorbereiding en
uitvoering van de theaterprojecten die vallen onder
Stichting MOKCU. Wilbert legt verantwoording af aan het
bestuur.
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MOKCU
VERGADERINGEN

Statutair vinden er minimaal twee bestuursvergaderingen plaats per jaar. In 2020 staan de
volgende vergaderingen gepland:
• Medio april 2020
• Medio september 2020
TERUGBLIK 2015-2019
Stichting MOKCU is opgericht op 9 september 2015 door Valerie Bollen, zij was tot december
2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van de stichting. In het bestuur hebben plaats
gehad: Raymond Colling, Ardina Arts en Tamar Dresher.
In de periode 2015-2019 zijn er geen activiteiten ondernomen. Om die reden zijn er ook
geen jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar over deze jaren.
In december 2019 is de stichting overgedragen aan Wilbert Slagboom en is het huidige
bestuur geïnstalleerd.
VOORUITBLIK 2020 EN VERDER
De stichting richt zich in de komende jaren op de theaterprojecten van theatermaker Wilbert
Slagboom, met als eerste project ‘Margreet’. Het onderwerp van deze theatervoorstelling is
het verhaal van Wilberts overleden zusje en het effect daarvan op zijn leven. Voor deze
voorstelling zal financiering worden gezocht in de vorm van subsidies en fondsen.
Het project kent twee delen:
• Maakproces (2020) en bescheiden tour in theaters (voorjaar 2021)
• Uitgebreidere tour, gericht op speelplekken buiten de theatersector (vanaf 2021)
Na het project ‘Margreet’ zullen meerdere theatervoorstellingen van Wilbert Slagboom
volgen. Er zijn al meerdere ideeën hierover genoemd. Het concept voor het volgende project
zal tijdens het lopende project worden ontwikkeld.
Ondanks dat de stichting al sinds 2015 bestaat, is het in feite een beginnende stichting.
Daarom zal in 2020 tijd worden besteed aan het opzetten van de benodigde faciliteiten,
zoals het openen van een bankrekening en het ontwikkelen van een website.
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