Beleidsplan
Stichting Venlose Revue
Stichting Venlose Revue, statutair gevestigd te Venlo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 41063222. De Stichting is opgericht per 30 juni 1981.
RSIN: 808114293
Algemeen
Dit plan geeft inzicht in de manier waarop Stichting Venlose Revue het werk uitvoert om haar doelstelling
te bereiken. Het geeft inzicht in:
Het werk dat de Stichting verricht;
De manier waarop de Stichting geld werft;
Het beheer van het vermogen van de Stichting;
De besteding van het vermogen van de Stichting.

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
Statutaire doelstelling Stichting Venlose Revue
De doelstelling van Stichting Venlose Revue wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
Het nemen van initiatieven casu quo het verlenen van medewerking aan en/of zelf organiseren van een
revue, musical of een verwant gebeuren, waarvan de teksten in het Venloos dialect luiden, alsmede het
organiseren van activiteiten ter verwerving van financiële middelen om de doelstelling van de Stichting te
realiseren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Activiteiten Stichting Venlose Revue
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het beoefening van podiumkunsten. Stichting Venlose Revue
heeft tot doel om de drie jaar een grootschalige theaterproductie op de planken te zetten.
De Stichting hanteert daarbij een aantal uitgangspunten:
Het organiseren van een revue in het Venloos dialect dat van, voor en door Venlose mensen op
de planken wordt gezet. Een verbindende factor voor de stad Venlo;
De Venlose Revue wordt gemaakt door een productieteam dat inhoud, vormgeving, muziek,
choreografie en grime verzorgt. Dit zijn professionals uit Venlo of omgeving;
De voorstellingen worden gespeeld door een cast van amateurs die voor elke productie opnieuw
worden geselecteerd;
De Venlose Revue wordt gespeeld in theater Maaspoort Theater & Events gelegen tussen de
Oude Markt en de Peperstraat in Venlo.

Beleid
Toekomstig project: nieuwe Productie 2020: “De vlook van Hölster Heinke”
De Venlose Revue is momenteel bezig met een nieuwe productie: “De vlook van Hölster Heinke”. Deze
productie vindt in 2020 plaats in theater de Maaspoort in Venlo. De cast en vrijwilligers starten nu met de
repetities.
Website
https://www.venloserevue.nl/
Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Venlose Revue heeft geen winstoogmerk.
Bestemming jaarlijks overschot
Een mogelijk positief jaarsaldo zal worden opgenomen in een bestemmingsfonds voor het faciliteren van
de voorbereidingen van de volgende revue.
Fondsenwerving
Fondsenwerving bestaat uit:
Het werven van geld bij vermogensfondsen;
Het werven van eenmalige of structurele donaties van particulieren;
Het verwerven van geld uit het bedrijfsleven zonder tegenprestatie.
Overige voorwaarden
90%-eis: De Stichting zet zich voor 100% van haar activiteiten in voor het algemeen belang.
Integriteitseis: Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen zijn nimmer
veroordeeld voor het aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
Gescheiden vermogen: er zijn voorzorgsmaatregelen genomen zodat bestuurders niet vrijelijk
over het vermogen kunnen beschikken. Beheer van het vermogen is onafhankelijk van de
donateurs. De bestuurders van de Stichting beheren gezamenlijk het vermogen.
Beperkt eigen vermogen: de bedoeling is dat de giften aan de Stichting worden gebruikt voor het
culturele doel van de instelling. Daarom wordt niet meer geld aangehouden dan nodig om het
doel te realiseren. Er geldt een zogeheten ‘bestedingscriterium’. Een mogelijk positief jaarsaldo
zal worden opgenomen in een bestemmingsfonds voor het faciliteren van de voorbereidingen van
de volgende revue.
Beloning van bestuurders en leden van de raad van toezicht: de bestuurders ontvangen geen
beloning/salaris.
Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen: de Stichting zorgt ervoor dat de kosten in
verhouding blijven tot de algehele bestedingen. Het gaat om een redelijke verhouding. Hiervoor is
een begroting opgesteld.
Administratieve verplichtingen: er is een goede administratie van de rechten en plichten van de
culturele instelling. Hieruit blijkt welke kosten er zijn gemaakt en wat de omvang van het
vermogen en de inkomsten zijn. Er wordt periodiek een jaarrekening opgesteld met een
samenstellingsverklaring van een accountant.

Financiële verantwoording

2013-2017

2008-2012

Inkomsten

€

463.011

€

387.240

Overige bedrijfsopbrengsten

€

37.450

€

58.500

Totaal baten

€

500.461

€

445.740

Totaal lasten

€

512.568

€

430.769

Resultaat

€

-12.107

€

14.971

Som financiële baten en lasten

€

27.916

€

-46.379

Resultaat voor mutatie bestemmingsfonds

€

15.809

€

-31.408

Mutatie bestemmingsfonds

€

-30.000

€

Resultaat

€

-14.191

€

Baten

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 32.009

Het bestuur van de Stichting Venlose Revue bestaat uit:
G.P. Schuurs

Voorzitter

H.J.G.M. van Gardingen

Secretaris

J.P.H. Versleijen

Penningmeester

R.J.M. Pouwels

Lid

H.F.J. Leurs

Lid

R.L.H.H. Brüncken

Lid

P.J.W.F. Nellissen

Lid

I.M. Pril

Lid

-31.408

