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Beleidsplan Stichting Vrienden van De Zwaan Cultureel  

  
Zakelijke gegevens        

- naam: Stichting Vrienden van De Zwaan Cultureel 
- RSIN: 819832480 
- post- of vestigingsadres: Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest 
- website: dezwaancultureel.nl 
- e-mailadres: dezwaancultureel@gmail.com 
- nummer van de Kamer van Koophandel: 34310015 
- bankrekening: NL41RABO0135764688 

Beleid en strategie 
 
Aanleiding voor de oprichting van de stichting Vrienden van De Zwaan Cultureel in 2008 is 
geweest: het beter en frequenter benutten van het dorpshuis De Zwaan in Uitgeest.  
De stichting heeft ten doel:  

a. het verzorgen van culturele, kunstzinnige en educatieve evenementen  
b. het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied 

van kunst en cultuur 
  
Stichting Vrienden van de Zwaan Cultureel stelt zich ten doel om in de gemeente Uitgeest  
(en omstreken) het culturele leven te verrijken en te versterken. De programmering is breed, 
gevarieerd, uitdagend en is een representatieve afspiegeling van wat er in de kleinere zalen 
van de Nederlandse theaters is te zien.  Stichting de Zwaan Cultureel doet dit door het 
programmeren van: theatervoorstellingen, een Filmhuis, een Open Podium en 
koffieconcerten. Alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. 
 
De voorstellingen vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan, een laagdrempelige, gastvrije 
ontmoetingsplek. De Zwaan Cultureel wil de bezoekers een warm welkom geven. Dorpshuis 
De Zwaan vindt u aan de Middelweg 5 te Uitgeest. 
 
De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door: 

- sponsoring bedrijven 
- fondsen (Fonds Podiumkunsten – SKIPfonds) 
- lidmaatschappen 'Vrienden van de Zwaan' – 'vrienden' betalen een vast bedrag per 

jaar (momenteel € 20,-). Daarmee krijgen zij korting op entreekaartjes 
- opbrengst van de activiteiten die georganiseerd worden 
- donatie 
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Bestuurssamenstelling/namen van de bestuursleden 
 
Het bestuur van Stichting de Zwaan Cultureel bestaat uit: 
Marjolein Appelman – voorzitter  
Vera van Oevelen-Bouma – penningmeester 
Aafke Vlaanderen Oldenzeel – secretaris 
Ada van Twuijver – algemeen bestuurslid 
Joke van Eersel – algemeen bestuurslid 
 

Werkgroepen 
 
Er zijn  4 werkgroepen actief: 
• Theatervoorstellingen (contact Ada van Twuijver) 
• Filmhuis (contact Yvette Henriquez) 
• Open Podium (contact Lex van Amsterdam) 
• Koffieconcerten (contact Tiny Vergonet-Dubelaar) 
Ieder theaterseizoen wordt een breed programma gepresenteerd. Het programma staat op 
de website dezwaancultureel.nl. Daarnaast wordt een programmaboekje gedrukt. Dit wordt 
verspreid onder de 'vrienden' en op een aantal drukbezochte, centrale punten neergelegd. 
Programma 2019-2020 is bijgevoegd (bijlage 3).  

 

Beloningsbeleid 

 
Alle (bestuurs)functies zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. 
Voor de vrijwilligers die bij de stichting actief zijn geldt dat zij gratis voorstellingen kunnen 
bijwonen, mits er na kaartverkoop nog stoelen beschikbaar zijn. 
 

Financiëel  
 
De penningmeester heeft een persoonlijke pas van de bankrekening, evenals één van de 
andere bestuursleden. Degene die de tweede pas heeft, heeft ook toegang tot het 
internetbankieren en kan zo alle mutaties volgen. Jaarlijks controleert de kascommissie (in 
wisselende samenstelling overige bestuursleden) de boekhouding. Bij het benoemen van de 
penningmeester wordt gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. 
 
Voor het overzicht van inkomsten en uitgaven 2017/2018, zie bijlage 1. Voor het lopende 
seizoen is de begroting en realisatie tot nu toe opgenomen in bijlage 2. Gezien de aard van 
onze boekhouding is het niet zinvol om een meerjarenbegroting te maken. Ook van 
voorzieningen en reserveringen is geen sprake. 

Geprognotiseerd wordt aan het begin van elk seizoen. Als stamvermogen voor de Stichting 
wordt € 15.000,- aangehouden. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 Programma 2019/2020 
 

 

datum tijd artiest voorstelling soort voorstelling

Theater

190928 20.15 uur Het Volk Het vermoeden van Poincaré Toneel

191006 11.30 uur Robert de Bree De lievelingsboom koffieconcert

191011 20.15 uur Maurice Mulderij De (on) zin van liefde theatercollege

191101 20.15 uur Kirsten van Teijn Nobel cabaret

191110 11.30 uur Belinfante String Quartet koffieconcert

191117 14.30 uur Avagardner muziek

191130 20.15 uur Alex Roeka Rauwe genade muziek

191222 14.30 uur Karlijn Langendijk gitaarmuziek

200111 20.15 uur Chris Verlaan Man in de Maak (Try out) cabaret

200119 11.30 uur Ensemble Desha Beltuikova koffieconcert

200131 20.15 uur Jan Rot O ja! muziek

200209 14.30 uur Dark Rosie muziek

200214 20.15 uur Debby Petter De liefde voorbij kleinkunst

200229 14.30 uur Tim Knol Lost & Found muziek

200301 11.30 uur Tess Marique en Colet Nierop koffieconcert

200307 20.15 uur Vreneli Stademaier F*ck die onzekerheid theatercollege

200329 14.30 uur Ardemus Quartet  Grote Pinquin en bananenshow familievoorstelling

200405 11.30 uur Duo Ebano koffieconcert

200502 20.15 uur Mylou Frencken & Dorine Wiersma Waagstukken kleinkunst

200523 18.30 uur Marjolein Meijers Eetlust theaterdiner

15 theater + 5 klassiek 

Filmhuis

6-sep 8-nov 24-jan 20-mrt

20-sep 22-nov 7-feb 3-apr

4-okt 13-dec 21-feb 17-apr

18-okt 10-jan 6-mrt 15-mei

 

Open Podium

14-sep 14-dec 21-mrt

12-okt 18-jan 18-apr

16-nov 22-feb 16-mei


	Beleidsplan Stichting Vrienden van De Zwaan Cultureel
	Zakelijke gegevens
	Beleid en strategie
	Bestuurssamenstelling/namen van de bestuursleden
	Werkgroepen
	Financiëel

