
Beleidsplan 2018 
 
De stichting streeft voor het jaar 2018 de volgende acties na: 
 

 Zij wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het gemeentelijk Theater Figi 
om tegen gereduceerd tarief faciliteiten van dit theater beschikbaar te krijgen, 
waarmee zij organisaties kan ondersteunen, die in Zeist sociaal-culturele events 
willen organiseren ten behoeve van doelgroepen, waar de stichting zich statutair 
op richt. 

 Teneinde de sociale cohesie in Zeist te vergroten, wil de stichting stimuleren dat 
organisaties events gaan organiseren, die vallen onder het thema ‘expanding 
theatre’, zoals Melle Damen als directeur van de Stadsschouwburg van 
Amsterdam in zijn theaterprogrammering heeft toegepast; 

 De stichting wil zich ook inzetten om podium te geven aan jong talent, zodat deze 
de kans krijgen ervaringen op te doen, die hen helpen in hun praktische 
ontwikkeling. Dit varieert van ondersteunen van het Kinderboekenfestival in het 
gemeentelijk theater, alsmede van Jong Talent. 

 Daarnaast wil de stichting bevorderen dat beeldende kunstenaars ruimte krijgen 
hun werk te tonen op plaatsen waar publiek komt 

 De stichting wil deze stimulering inhoud geven door  
o het inbrengen van bestuurlijke en managerial expertises in  de organisaties, 

die initiatieven willen ontplooien die bijdragen  
o aan genoemde sociale cohesie en expanding theatre; 
o bij te dragen aan het vinden van een evenwicht in vraag naar en aanbod van 

theaterfaciliteiten  
o idem wat betreft expositiemogelijkheden, waarbij zowel fysiek ruimtelijk als 

via het medium film mogelijkheden nagestreefd worden. 

 Daarnaast wil de stichting het wereldcongres van de UNICA, dat in augustus 2019 
in Zeist zal worden gehouden, ondersteunen. 

 Onderzocht wordt de mogelijkheid musici middels instrumenten, faciliteiten en 
toegang tot concerten te ondersteunen. 
  

 
 
 
Economische paragraaf 

 

 De economische grondslag van bovenstaand beleid bestaat uit twee peilers:  
o De dit jaar te sluiten overeenkomst met het Figi Theater en mogelijk ook 

andere podia, waardoor ruimtelijke en financieel capaciteit beschikbaar komt; 
o De samenwerking met organisaties, die daartoe op hun initiatief een beroep 

op ons doem dan wel die door de stichting op eigen initiatief ondersteuning 
wordt aangeboden. 

 Daarnaast zullen bij cultuur betrokken 
 personen en organisaties fondsen worden geworven. 
  

 



 
 
 
 


