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1. Strategie 
 
 
1.1 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als 
volgt: 
 
“De stichting heeft ten doel:  
a.  het maken, verzorgen en laten verzorgen van culturele (podium)activiteiten; 
b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 
 
De stichting beoogt het algemeen belang te dienen door de kernwaarde ‘Verbinding’ 
centraal te stellen. De statutaire doelstelling heeft op zichzelf weer ten doel mensen 
in Nederland met elkaar te verbinden door middel van Nederlandstalige muziek en 
humor.  
 
1.2 Afwezigheid winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van 
de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde 
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.  
 
1.3 Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten 
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van 
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
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2. Beleid 
  
 
2.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 
In eerste instantie zal aan de doelstelling worden vormgegeven door het ontwikkelen 
van een theatervoorstelling. De voorstelling waaraan momenteel gewerkt wordt heet 
‘Tegeltjeswijsheid’, waarvan er 25 door het land gepland staan van januari tot en met 
april 2018.  
In Tegeltjeswijsheid staat het Nederlandstalige lied van toen tot nu centraal. De 
arrangementen worden vierstemmig gezongen door vocalpopgroep de Meisjes met 
de Wijsjes, a capella en begeleid door een multi-instrumentalist. 
De nummers worden afgewisseld met sketches over Nederland. Aan bod komen 
onze stereotypen, tradities, eigenaardigheden, de mooie en soms ook minder mooie 
kanten van onze samenleving. 
Met deze voorstelling wil de stichting mensen verbinden, met elkaar en met de 
Nederlandse cultuur. Hierbij wordt gemikt op een zo breed mogelijke doelgroep. Het 
meest specifieke kenmerk van de doelgroep is dat het gaat om muziekliefhebbers. 
Verder maakt de stichting geen onderscheid. Juist de verbinding tussen twee 
verschillende soorten doelgroepen is interessant. Jong of oud, man of vrouw, hoog of 
laag opgeleid, arm of rijk, wel of geen migratieachtergrond; uiteindelijk zijn we 
allemaal mensen in Nederland. Met elkaar van Nederlandse muziek genieten kan net 
zo’n verbindende factor zijn als naar ‘onze’ Olympische sporters kijken, of het 
Nederlands elftal. 
In de toekomst zullen er wellicht nieuwe voorstellingen in dit kader worden ontwikkeld 
en zijn er andere projecten denkbaar. Het aanbieden van workshops bijvoorbeeld, of 
het aangaan van samenwerkingen met andere stichtingen. 
 
2.2 Werving en beheer van gelden 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van het 
aanschrijven van fondsen voor subsidies en het aanbieden van sponsorpakketten 
aan bedrijven.  
Het beheer van de verkregen inkomsten wordt geadministreerd door de stichting zelf. 
Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht, opdat alle opbrengsten aan 
de doelstelling kunnen worden besteed.  
 
2.3 Vermogen van de stichting 
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeven van de doelstelling van 
de stichting.  
Op dit moment heeft de stichting nog geen vermogen.  
 
2.4 Bestedingsbeleid 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling.  
Momenteel enkel aan project ‘Tegeltjeswijsheid’. 
 
2.5 Beschikken over het vermogen van de instelling 
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke 
werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap 
binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
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3. Overige 
 
 
3.1 Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur / de raad van toezicht ontvangen conform de bepalingen in 
artikel 3 lid 5 van de statuten geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten, mits niet bovenmatig. 
De stichting heeft geen personeel in dienst, maar zal voor projecten wel werken met 
zelfstandig ondernemers. Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te 
belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, 
passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. 
 
3.2 Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door Arianne Abbestee. 
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door penningmeester Theo Poort. 
 
3.3 Publicatieplicht 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de volgende website: 
http://www.demeisjesmetdewijsjes.nl/stichting 
	  
	  
	  


