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1 Inleiding
Onze stichting Cultuurfonds Elevate is opgericht om de cultuurparticipatie te bevorderen.
Het fonds wil de participatie aan culturele activiteiten bereikbaar maken voor iedereen,
ongeacht hun inkomenspositie. De stichting vindt haar oorsprong in Veenendaal en richt zich
daarom initieel maar niet uitsluitend op Veenendaal en omgeving.
De gemeente Veenendaal draagt, als één van de weinige gemeentes in de provincie Utrecht,
niet bij aan het Jeugdcultuurfonds. Hierdoor is het voor menige jongere niet mogelijk om
voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen. Met de vorming van dit nieuwe
cultuurfonds in Veenendaal hopen wij dat het mogelijk wordt voor jongeren uit achterstand
gezinnen om alsnog muziek-, theater-, dans- of andere lessen te kunnen volgen.
Daarnaast zien wij dat, door het verdwijnen van een poppodium in Veenendaal, er onder
jongeren een grote behoefte bestaat aan het hebben van een “plek” waar samen muziek
gemaakt kan worden. Wij willen met onze activiteiten invulling geven aan een “broedplaats”
voor nieuw talent. Het bieden van een podium met bijbehorende oefenruimtes past daarbij.

2 Organisatie
2.1 Bestuur
Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door drie bestuursleden:
H. Schonewille – Voorzitter
D.M. Nagtegaal – Secretaris / Penningmeester
L.A. Blom – Hilden – Algemeen bestuurslid

2.2 Adviescommissie
Binnen het netwerk van onze stichting zijn kunstenaars en artiesten nauw betrokken bij de
activiteiten die de stichting ontplooit. Naar gelang de uitvoering van verschillende
activiteiten en projecten staan deze mensen als adviseurs de stichting met raad en daad bij.

2.3 Personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.

2.4 Huisvesting
De stichting en haar activiteiten zijn gehuisvest in het pand Troubadour in Veenendaal.
Adres: Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal
Telefoon: 085 – 485 28 28
Website: www.cultuurfondselevate.nl
Email: info@cultuurfondselevate.nl

3 Onze Missie
Wij hebben de missie van onze stichting als volgt omschreven:
Wij stimuleren cultuurparticipatie op het gebied van beeldende kunst, theater, letteren,
drama, dans, muziek, muziektheater en audiovisuele kunst ten behoeve van het algemeen
nut.

4 Onze werkzaamheden
De werkzaamheden die wij gaan verrichten om het doel te verwezenlijken zijn de volgende:
1. Het voeren en beheren van een studenten- en instrumentenfonds
2. Het drijven van een culturele instelling, waaronder het exploiteren van een
(pop)podium, muziekoefenruimtes en horecavoorzieningen in het kader van
culturele en maatschappelijke doeleinden
3. Het organiseren van algemeen toegankelijke evenementen, concerten en
voorstellingen.
4. Het beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van bands, artiesten en
kunstenaars
Deze werkzaamheden voeren wij enkel en alleen uit ten behoeve van het algemeen nut en
zonder winstoogmerk.

4.1 Studenten- en instrumentenfonds
Een gedeelte van het kapitaal van de stichting wordt geoormerkt voor twee specifieke
activiteiten: het beheren van een fondskapitaal dat ingezet wordt voor leerlingen en voor
instrumenten.
Het leerlingenfonds is expliciet gericht op het mogelijk maken van kunst- en cultuurlessen
voor kinderen uit gezinnen die hier zelf geen of onvoldoende middelen voor hebben. Dit
betreffen muziek-, dans- of theaterlessen. Maar ook lessen in audiovisuele kunst, letteren of
drama komen hiervoor in aanmerking.
De stichting heeft een toetsingscommissie opgericht die zorgdraagt voor de beoordeling van
de aanvragen. De toetsingscommissie heeft nauw contact met de gemeentelijke en
rijksorganisaties (UWV, Welzijn, buurtwerk, etc.).
Het instrumentenfonds heeft tot doel om muziekinstrumenten beschikbaar te stellen aan
leerlingen die niet of onvoldoende de financiële middelen hebben deze zelf te huren of aan
te schaffen. Het verwerven van instrumenten voor het fonds gebeurt op twee manieren:
1. Instrumenten komen in het fonds op basis van schenking. Bij overdracht van het
instrument wordt een schenkingsakte opgesteld, waarbij het instrument formeel
eigendom van de stichting wordt;
2. Instrumenten komen in het fonds op basis van uitleen. Particulieren stellen een
instrument beschikbaar om te gebruiken door een leerlingen, maar dragen het
eigendom niet over aan de stichting. Bij overdracht van het instrument wordt een
uitleenovereenkomst opgesteld, waarbinnen de voorwaarden voor uitleen zijn
vastgelegd. Dit betreft met name zaken als: duur, onderhoud, verzekering, kosten,
etc.
Met de (ouders van de) leerlingen die een instrument te leen hebben gekregen uit het
instrumentenfonds wordt een uitleenovereenkomst opgesteld. Deze betreffen de
voorwaarden om van het instrument gebruik te mogen (blijven) maken. Ook hier betreft het
met name zaken als: duur, onderhoud, verzekering, kosten, etc.

4.2 Culturele instelling
Stichting Cultuurfonds Elevate heeft de beschikking over een gedeelte van het pand
Troubadour in Veenendaal. Door middel van de faciliteiten binnen dit pand is het mogelijk
om een aanbod op het gebied van muziek, dans, kunst en theater te creëren om als culturele
instelling een volwaardige rol binnen de lokale maatschappij te spelen. De faciliteiten
worden beschreven onder 4.4.

4.3 Evenementen
Stichting Cultuurfonds Elevate organiseert verschillende evenementen om haar
doelstellingen te bereiken. In deze paragraaf wordt een vijftal evenementen expliciet
benoemd. Andere evenementen zijn echter niet bij voorbaat uitgesloten. Zie ook §4.5. De
evenementen zijn veelal doelgroep gericht.
4.3.1 Elevate Talent Tease
Door masterclasses met professionals te organiseren creëren we laagdrempelige
inspiratiemomenten voor kinderen, jongeren en volwassenen
4.3.2 Elevate Arts Scene
In het “Troubadour” Café kunnen bezoekers genieten van nieuwe en vernieuwende
live-muziek, kunst en dans.
4.3.3 Elevate Playground
Buitenschoolse en op vakanties gerichte kunstprojecten voor peuters, kinderen en
tieners.
4.3.4 Elevate Pop-Up stage
We creëren podia op festivals, in winkelcentra of op de werkvloer om jongeren de
kans te geven zich te laten horen en zich te laten zien. We werken daarin mee aan
een bruisend centrum van dorp of stad.
4.3.5 Elevate Arts Factory
Plaatselijke talenten verder helpen naar de “grotere” podia door middel van
productie ondersteuning, etc.

4.4 Faciliteiten
Zoals genoemd onder 4.2 (Culturele Instelling), wil de stichting de faciliteiten die het pand
Troubadour herbergt op een laagdrempelige en toegankelijke wijze inzetten voor het
algemeen nut.
Het pand heeft de beschikking over een zaal (180p) waar binnen voorstellingen of concerten
kunnen worden gegeven. Tevens zijn er oefenruimtes en studio’s beschikbaar. Onze
stichting wil dit pand op zodanige wijze inzetten dat hiermee de activiteiten van de stichting
worden bevorderd.
Naast het inzetten van een (pop)podium en muziekoefenruimtes, exploiteert de stichting de
horecavoorzieningen die daarbij horen. Het betreft geen zelfstandige horeca activiteiten,

maar enkel die activiteiten die voortvloeien uit de culturele activiteiten, projecten of
voorstellingen (Koffie na de voorstelling, een drankje tijdens een jamsessie, etc.).

4.5 Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten
Projecten die door de stichting worden geïnitieerd of worden ondersteund dienen te
voldoen aan de volgende richtlijnen:
1. Het betreft een activiteit die past binnen de missie en de benoemde
werkzaamheden van ons fonds.
2. Het betreft een activiteit op het gebied van kunst/cultuur, zoals dans, drama,
muziek, theater, etc. of betreft een belendend gebied (theater- geluidstechniek,
decor, kostuumontwerp, etc.);
3. Het betreft een activiteit met een duidelijk begin en eindmoment;
4. Het betreft een activiteit waarbij ontwikkeling (het ‘leren’) centraal staat.
Kortom: in alle gevallen is een educatief element aanwezig;
5. Het betreft een activiteit zonder commerciële doelstelling (zonder
winstoogmerk);
Jaarlijks stelt het bestuur een lijst van strategische culturele partners (of preferred cultural
suppliers) vast, die uitvoering geven aan projecten of aanvragen kunnen doen. Beoordeling
van projecten vindt plaats op basis van deze lijst en op basis van voornoemde richtlijnen
door de toetsingscommissie.

4.6 Overzicht van toekomstige projecten
Onderstaande projecten zijn reeds in gang gezet en zullen in het komende seizoen(en)
worden uitgevoerd:
4.6.1 Elevate Sessions (2016-20120)
Iedere twee maanden wordt in nauwe samenwerking met het Pop- en
Cultuurpodium VLOW een Sessions avond georganiseerd, waarbij jongeren worden
uitgedaagd op het podium mee te komen spelen, te zingen of te performen.
4.6.2 Theaterproject Vreemde Vogels (2016 – 2017)
Wij maken met vluchtelingenkinderen en Veenendaalse tieners samen een
theatervoorstelling. De tieners leren samenwerken, bezoekers uit verschillende
culturen ontmoeten elkaar bij de voorstellingen. We maken er elkaar van bewust dat
we allemaal “vreemde vogels” zijn. In dit project wordt nauw samengewerkt met de
middelbare scholen en Stichting Vluchtelingenwerk.
4.6.3 Musicalproject RIT (2017-202)
Elevate ontwikkelt samen met één van de middelbare scholen een musical “RIT”. Een
eigentijdse musical die leerlingen uitdaagt om na te denken over de morele, sociale
en ethisch vragen rondom moderne media. Leerlingen leren mee te werken in alle
aspecten van musical: van drama tot decorbouw, van lichttechniek tot event
management. Dit project dient de komende 4 jaren actief onderdeel te zijn van het
lesprogramma van de school.

4.6.4 Musicalproject Esther (2016-2017)
Elevate brengt een kindermusical over een gewoon burgermeisje dat koningin werd.
4.6.5 Musicalproject Perfecte Liefde
In deze eigentijdse musical komt het probleem van Loverboys aan de orde. Het
verhaal gaat over een vriendengroep die allemaal op hun eigen manier zoeken naar
liefde. Zo ook Laura. Ze kijkt op tegen haar zus, die volgens haar alles beter kan en
alle aandacht krijgt. Maar als een jongen aandacht voor haar heeft, voelt dat erg
goed.
4.6.6 Playground (2016 – 2020)
Dagelijkse workshops voor peuters op het gebied van Algemeen Creatieve Vorming
door middel van muziek, dans en knutselen. De lessen zijn thematisch ingericht en
specifiek voor de jongere kinderen.

5 Organisatiestructuur
Stichting Cultuurfonds Elevate werkt als een projectorganisatie. Dit wil zeggen dat er geen
hiërarchische structuur bestaat, behalve dat het bestuur verantwoordelijk is voor de
dagelijkse gang van zaken.
Het bestuur stelt een toetsingscommissie samen ten behoeve van het beoordelen van de
aanvragen. Verder wordt per evenement/project een projectleider aangesteld, die
zorgdraagt voor de goede uitvoering van het evenement of project.
Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door vrijwilligers. Het beheer van de financiële
administratie en overige ondersteuning vindt plaats op basis van (tijdelijke) inhuur.

6 Financiën
6.1 Fondsenwerving en baten
De stichting verwerft haar middelen door middel van giften, subsidies, erfstellingen en
legaten. Daarnaast kan aan deelnemers van activiteiten een bijdrage in de onkosten worden
gevraagd (voor zover naar draagkracht).
De stichting ontwikkelt jaarlijks een aantal activiteiten om de giften te stimuleren. Deze
activiteiten zijn:
1. Jaarlijks Sponsordiner
2. Jaarlijkse Kunstveiling
3. Jaarlijkse Activiteiten veiling
De stichting heeft nog in onderzoek of het mogelijk is op lokaal niveau te mogen collecteren.

6.2 Administratie en Accountant
De financiële boekhouding wordt gevoerd door:
Castor Administraties
Castor 1-A
3902SC Veenendaal

6.3 Meerjarenbegroting
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Baten
Giften
Bijdragen fondsen
Inkomsten
Projecten

€ 15.000
€ 10.000
€ 500
€ 2.000

€ 17.500
€ 12.500
€ 750
€ 2.000

€ 20.000
€ 15.000
€ 1.000
€ 2.000

€ 25.000
€ 17.500
€ 1.000
€ 2.000

Indirecte lasten
Huisvesting
Kantoorkosten
Communicatie
Fondsenwerving
Algemene Kosten

€ 5.000
€ 1.200
€ 750
€ 2.250
€ 250

€ 5.000
€ 1.200
€ 1.000
€ 2.625
€ 500

€ 5.000
€ 1.200
€ 1.250
€ 3.000
€ 1.000

€ 5.000
€ 1.200
€ 1.500
€ 3.750
€ 1.000

€ 1.000
€ 2.000
€ 15.000

€ 1.250
€ 3.000
€ 17.500

€ 1.500
€ 4.000
€ 20.000

€ 2.000
€ 5.000
€ 25.000

€ 27.500
€ 9.450
€ 18.000
€ 50

€ 32.750
€ 10.325
€ 21.750
€ 675

€ 38.000
€ 11.450
€ 25.500
€ 1.050

€ 45.500
€ 12.450
€ 32.000
€ 1.050

Directe lasten
Faciliteiten
Studenten en instrumentenfonds
Projecten en Activiteiten
Balans
Baten
Indirecte lasten
Directe lasten
Saldo

