Beleidsplan 2018 – 2019

Culturele activiteiten op kleine podia
in Eibergen en omstreken
Introductie

Stichting Podium Eibergen heeft haar doel
en beleid geformuleerd in onderstaand
beleidsplan. Dit plan is goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 5 december 2018.
Culturele activiteiten op kleine podia
Podium Eibergen bevordert en organiseert
culturele activiteiten op kleine podia in
Eibergen en omstreken. Daarnaast bevordert en organiseert zij educatieve culturele
projecten en andere activiteiten die hiermee
verband houden, bijvoorbeeld kleine muziektheaterproducties, kinderconcerten en
masterclasses.

Dichtbij en in contact zijn

Contact tussen musici en andere uitvoerenden met het publiek is een belangrijk
uitgangspunt voor de activiteiten van Podium Eibergen. Dit ontstaat door de muziek
live te brengen, op kleine podia met vaak
een huiskamerachtige sfeer, waardoor de
toehoorders de muziek dichtbij en intens
kunnen beleven. Bij aanvang geven spelers
uitleg over het programma. En na afloop is
er ruimschoots gelegenheid om nader kennis
te maken en meer te weten te komen over
hen en ten gehore gebrachte stukken.
Het netwerk van oprichtster Josine Brackman-Pijnacker Hordijk en familieleden wordt
benut om fantastische musici naar Eibergen
en de regio te halen, en op deze wijze het
publiek steeds een attractief en aansprekend
programma op hoog niveau aan te bieden.

Diverse activiteiten

Activiteiten liggen op het terrein van concerten, kinderconcerten, kleine muziektheaterproducties, masterclasses en workshops
door topdocenten en -musici, festivals, e.d.
Voorts verzorgt Podium Eibergen het aantrekken van uitvoerende musici en andere
uitvoerenden, het promoten van de concerten en producties, het actueel en op niveau
houden van de website en andere communicatiemiddelen, sponsorwerving en abonnementen- en kaartverkoop.
Jaarlijks wordt een artistiek programma
samengesteld en gepland. De activiteiten
vinden plaats in de Brackman Boerderij in
Eibergen en op geselecteerde locaties met
kleine podia in Eibergen en de regio. De
aftrap van Podium Eibergen wordt gegeven
met het openingsconcert op 9 december
2018.

Inkomsten

De stichting verwerft inkomsten uit kaart- en
abonnementsverkoop voor het bijwonen van
concerten en andere activiteiten, alsmede uit
sponsoring, donaties en subsidies, en eventuele nalatenschappen. Gestreefd wordt
naar donateurs, waarbij abonnementsconstructies nader worden onderzocht.

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van Stichting Podium Eibergen bestaat uitsluitend uit financiële activa
in de vorm van een bankrekening. De stichting heeft geen andere activa. Zij houdt niet
meer vermogen aan dan redelijkerwijs nood-
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zakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en om aan aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.

nicatiedistributiekanalen waar de inwoners
actief zijn.

Beloningsbeleid

Stichting Podium Eibergen is 9 november
2018 bij notariële akte opgericht. De penningmeester voert de administratie. De kascommissie controleert de financiële verslaglegging en het gevoerde financiële beleid.

De leden van het bestuur ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding krijgen van de kosten
die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de
uitoefening van hun functie. Stichting Podium Eibergen heeft geen personeel in dienst.

Communicatie

Informatie over Podium Eibergen en de activiteitenagenda zijn te vinden op de website
(www.podiumeibergen.nl). Daarnaast bereikt
Podium Eibergen belangstellenden via haar
Facebook pagina, waar ook actuele zaken,
impressies, interviews en verslagen zullen
worden gepubliceerd. Om inwoners van
Eibergen en omgeving extra actief te bereiken verzorgt Podium Eibergen regelmatig
persinformatie voor (lokale) on- en offline
media. Zij verspreidt informatie via commu-

Overige informatie

Organisatie

Het bestuur van Podium Eibergen is als volgt
samengesteld:
Josine Brackman-Pijnacker Hordijk, voorzitter
Youri Weesie, penningmeester
Marguerite Ruys, secretaris
Verder zijn werkzaam:
Tim Brackman, programmering
Hans-Evert Brackman, vormgeving en
ideeën
Marguerite Ruys
secretaris
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