Stichting “Vrienden van Cactus Live”
Beleidsplan 2020-2021

1. Inleiding
De Stichting Vrienden van Cactus Live (VvCL) is voortgekomen uit verschillende
gasten van muziekcafé de Cactus die Live-muziek een warm hart toedragen. Zij willen
zich na 5 jaar inzetten voor een breder aanbod van Live-muziek in Hengelo (en
omgeving). Er zijn inmiddels veel contacten gelegd met verschillende partijen in de
omgeving die ook graag hun steentje willen bijdragen als cultuurpodium.

2. Doelstellingen van VvCL
1. Wij bieden een podium aan artiesten voor publiek dat Live-muziek een warm hart
toedraagt.
2. Daarmee bieden we een vrije invulling van muziek en bands, met een hoge
kwaliteit en vernieuwend, qua muziekstijl en repertoire. Voorbeelden zijn
singer/songwriters en akoestische bands.
3. Jonge musici een podium bieden in het begin van hun carrière om hun eigen
muziek te promoten.
3. Activiteiten
a. Optredens worden verzorgd op diverse podia in Hengelo e.o.
b. Optredens van de Stichting kenmerken zich door een eigen styling.
c. Vrienden (inclusief bestuur) helpen om optredens mogelijk te maken
bijvoorbeeld door bardiensten, kaartverkoop, licht & geluid.
d. Informeren van Vrienden door uitbrengen van tweemaandelijkse nieuwsbrief
en bijhouden van website en (sociale) mediapagina’s.
4. Publiek/doelgroep
a. De optredens die de stichting verzorgt zijn door iedereen te bezoeken.
b. De doelgroep bestaat uit liefhebbers van Live-muziek, uit Hengelo en
omgeving.
c. Jonge musici die podia en organisaties nodig hebben zoals de VVCL om hun
eigen muziek te kunnen ten toon spreiden. Stimuleren van jonge musici die
eigen werk maken en spelen.
5. Organisatie
Naam:

Stichting Vrienden van Cactus Live

KvK nr.:

63249197

Email:

info@vriendenvancactuslive.nl

Postadres:

Transformatorhof 3, 7556 RA HENGELO

IBAN:

NL43 RABO 0303 5112 14

ANBI:
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Bestuur
- Jan Krakers (voorzitter)
- Erik van der Meulen (penningmeester)
- Irene Strikker (secretaris)
Algemeen (niet-statutair geregistreerde) bestuursleden:
- Eric van der Wal (programmering / techniek)
- Cor van Bavel (vriendenadministratie)
- Robert Ritmeester (subsidies en sponsoring)
- Vacant
De bestuurders werken zonder vergoeding.
Het bestuur vergadert standaard tweemaandelijks, vaker indien nodig.
De bestuursleden zijn zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden
tijdens de optredens (o.a. kassa, artiestenbegeleiding, geluidstechniek).

6. Financiën
De Stichting zorgt voor een verantwoorde financiële huishouding zonder
winstoogmerk. Zij wil geen vermogen opbouwen anders dan benodigd voor de
(voor)financiering van concerten en de continuïteit van activiteiten.
De Stichting maakt gebruik van het softwarepakket Moneybird om de cijfers jaarlijks
te kunnen presenteren aan vrienden.
De inkomsten van de Stichting worden verkregen door donaties en door een jaarlijkse
bijdrage van onze geregistreerde vrienden.
Bij beëindiging van de stichting zullen de baten geschonken worden aan een goed
doel of stichting met een ANBI status.
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