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Stichting “Vrienden van Cactus Live” 
Beleidsplan 2019-2020  

 
 

1. Inleiding 
De Stichting Vrienden van Cactus Live (VvCL) wil een podium bieden aan artiesten en bands 
van uiteenlopende genres.  Door de kleine, intieme setting van de locatie worden 
liefhebbers van livemuziek in staat gesteld artiesten en hun muziek van nabij te ervaren en 
te ontmoeten. 
Veel liefhebbers van livemuziek kunnen zich niet altijd vinden in de grootschaligheid, (hoge) 
kosten en niet in de laatste plaats de onpersoonlijke sfeer van concerten. 
Juist voor deze groep, maar natuurlijk voor alle liefhebbers van livemuziek, organiseert de 
Stichting VvCL kleinere en/of bijzondere concerten in Muziekcafé de Cactus. 
Door “Vriend” te worden stellen de deelnemers (Vrienden) de Stichting VvCL in staat de 
volgende doelen te behalen: 
  

2. Doelstellingen van de Stichting VvCL: 

• Het organiseren van concerten op de laatste zondagmiddag van de maand met  
singer-songwriters en semi-akoestische bands. 

• Het organiseren van concerten op meerdere vrijdagavonden per jaar met een vrijere 
invulling van muziek en bands. 

• Muziekoptredens van goede kwaliteit mogelijk maken in een leuke, intieme sfeer 
voor zowel de muzikanten als het publiek.  

• Muziekoptredens mogelijk maken die vernieuwend zijn, zowel in 
muziekstijl/repertoire keuze als bezettingsvorm van het gezelschap. 

• Interactieve ontmoetingsplek zijn voor artiesten en publiek. 
Het publiek kan voor en na het optreden de muzikant ontmoeten en tijdens het 
optreden is door de intimiteit van de locatie  interactie ook mogelijk waardoor 
optredens een heel eigen en bijzonder karakter krijgen. 

 

3. Activiteiten  

• De optredens (zie doelstellingen) worden binnen op het podium of buiten op het 
terras van Muziekcafé De Cactus gehouden.  
Voor concerten wordt (indien toereikend) gebruik gemaakt van de geluidsinstallatie 
van Muziekcafé de Cactus. 
Voor eventuele buitenactiviteiten zal gebruik gemaakt worden van een kleine, 
mobiele installatie.
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• Podiumaankleding wordt, afhankelijk van de aard van het optreden, verzorgd door 

het bestuur (b.v. huiskamerinrichting bij “huiskamerconcert”). 
• Informeren van Vrienden door uitbrengen van tweemaandelijkse nieuwsbrief en 

bijhouden van website en (sociale) mediapagina’s. 
• Uitschrijven en houden van jaarvergadering. 

 

4. Publiek/Doelgroep 

De concerten die wij organiseren worden grotendeels mogelijk gemaakt door de Vrienden, 
maar zijn voor iedereen te bezoeken. Niet-Vrienden betalen de voor het betreffende concert 
vastgestelde toegangsprijs, geregistreerde Vrienden kunnen de concerten gratis of met 
korting bezoeken. 
Naast bezoekers uit Hengelo zien wij groeiende belangstelling uit de hele regio en soms, 
mede afhankelijk van de bekendheid van de artiest artiest, uit heel Nederland.  
Door gebruik te maken van sociale media zoals een eigen Facebookpagina, Twitteraccount, 
Website en een landelijke organisatie voor ticketverkoop (Eventbrite) proberen wij een zo 
groot mogelijke doelgroep van liefhebbers van livemuziek te bereiken. 

 

5. Organisatie 

Naam:  Stichting Vrienden van Cactus Live 

KvK nummer: 63249197 

E-mail:  info@vriendenvancactuslive.nl 

Postadres: Transformatorhof 3, 7556 RA Hengelo 

IBAN:  NL43 RABO 0303 5112 14 

ANBI:   
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5.1. Bestuur 

• Jan Krakers (voorzitter) 
• Erik van der Meulen (penningmeester) 
• Irene Strikker (secretaris) 

 
       Algemene (niet-statutair geregistreerde) bestuursleden: 

• Eric van der Wal (programmering/techniek) 
• Cor van Bavel (ledenadministratie) 
• Robert Ritmeester (subsidies en sponsoring) 
• Vacant 

De bestuurders werken zonder vergoeding. 

Het bestuur vergadert standaard 2 maandelijks, vaker indien nodig.  

De bestuursleden zijn zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden tijdens 
de optredens (o.a.  kassa/artiestenbegeleiding/geluidstechniek). 

 

5.2. Financiën 

De Stichting zorgt voor een verantwoorde financiële huishouding zonder winstoogmerk.                      
Zij wil geen eigen vermogen opbouwen anders dan benodigd voor de (voor)financiering van 
concerten en de continuïteit van de activiteiten.  

De Stichting maakt gebruik van het softwarepakket Moneybird om de cijfers jaarlijks te 
kunnen presenteren aan de vrienden. 

De inkomsten van de Stichting worden verkregen door donaties en door een jaarlijkse 
bijdrage van onze geregistreerde Vrienden.  
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5.3. Werving van gelden 

Geregistreerde Vrienden van de Stichting betalen een jaarlijkse donatie.  
Op dit moment is dat gesteld op € 75,-.  
De bijdrage kan op verschillende manieren worden betaald: 

1) Contant bij de penningmeester. 
2) Het bedrag kan worden overgeschreven op de bankrekening van de Stichting. 
3) Er kan gepind worden bij de kassa van muziekcafé de Cactus. Dit bedrag wordt 

bijgeschreven op de rekening van VVCL. 

Daarnaast komen de entreegelden van niet geregistreerde bezoekers van de 
Vriendenconcerten ook ten goede aan de Stichting VvCL. 

Ons doel met de aanvraag voor een ANBI status is om uiteindelijk ook fondsen en subsidies 
te kunnen aanvragen ten bate van een goede programmering en om te investeren in de 
professionalisering van de Stichting (o.a. technische voorzieningen/geluidsapparatuur). 

 

6. Visie en Missie 

De visie van de Stichting VvCL is vooral om continuïteit te blijven bieden in kwalitatief 
hoogstaande muziekuitvoeringen voor een muzikaal breed georiënteerd publiek. 
De intimiteit van de concerten moet mede bijdragen tot een muzikale “beleving”, niet alleen 
op muzikaal maar ook op sociaal niveau.  Bezoekers worden door de setting uitgenodigd met 
elkaar over het gebodene te communiceren, al dan niet met de uitvoerende artiest(en). 
 
Stichting VvCL hoopt door deze benadering en werkwijze in de toekomst een toenemend 
muzikaal kwaliteitsniveau te bewerkstelligen met een daarbij behorend groot aantal 
geregistreerde Vrienden. 
Deel van onze missie is derhalve het aantal Vrienden gestaag uit te breiden. 
Hiervoor wordt naast concerten gebruik gemaakt van een of meer informele bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld aan het begin en eind van het programmeringsseizoen. 
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