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: contact@dezwaancultureel.nl
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
- lidmaatschappen 'Vrienden van de Zwaan' – 'vrienden' betalen een vast bedrag per
jaar (momenteel € 25,-). Daarmee krijgen zij korting op entreekaartjes
- opbrengst van de activiteiten die georganiseerd worden
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donatie

Bestuurssamenstelling/namen van de bestuursleden
Het bestuur van Stichting de Zwaan Cultureel bestaat uit:
Hans Schoone– voorzitter
Vera van Oevelen-Bouma – penningmeester
Joke van Eersel – secretaris
Marian de Ruijter – algemeen bestuurslid
Annemarie van der Zon – algemeen bestuurslid

Werkgroepen
Er zijn 4 werkgroepen actief:
• Theatervoorstellingen (contact Marian de Ruijter: theater@dezwaancultureel.nl)
• Filmhuis (contact Yvette Henriquez: filmhuis@dezwaancultureel.nl)
• Open Podium (contact Lex van Amsterdam/Ton Hemmen:
openpodiumdezwaan@gmail.com)
• Koffieconcerten (contact Tiny Vergonet-Dubelaar:
koffieconcerten@dezwaancultureel.nl).
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.

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.
De balans en verlies- en winstrekening worden na afsluiting van het theaterseizoen op de
website gepubliceerd.
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