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1 Voorwoord 
Dit is het beleidsplan van Stichting Pand P Podium en bestrijkt het seizoen 2022-2023. 

2 Algemene gegevens van de stichting 
Statutaire naam      : Stichting Pand P Podium 

KvK nummer        : 85546313 

RSIN               : 863661257 
Bankrekening        : NL32 RABO 0190 1721 50 

Oprichtingsdatum     : 18 februari, 2022 

De stichting is actief in Nederland in de sector “Kunst en cultuur – Podiumkunsten”. 

3 Contactgegevens van de stichting 
Adres              : Van Wassenhovestraat 8, 5613LL Eindhoven 
Telefoonnummer     : 06-58950154 

E-mail              : pand-p-podium@dds.nl 

Website            : www.pand-p-podium.nl 

4 Statutair bestuur van de stichting 
Voorzitter           : Marion F.P. Lensen  

Secretaris           : Jacques E.A.R. van Erven 
Penningmeester      : Charles L.C.M. Knibbeler 

5 De doelstelling van de stichting 
De stichting heeft ten doel:  

- het (doen) stimuleren van live muziek met een eigenzinnig karakter, alsmede het (doen) stimuleren van 
jong muzikaal talent in de regio Eindhoven;  
- het (doen) verbreden van het aanbod van live muziek in de regio Eindhoven. 

6 Beleidsplan 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

6.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 
Volgens de statuten tracht de stichting de doelstelling onder meer te bereiken door: 

a. het organiseren van live muziek concerten; 

b. het organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 
c. het bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de 
verschillende beschikbare vormen van media; 

d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen; 
e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen 
zijn. 
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Voor het seizoen 2022-2023 is dit als volgt geconcretiseerd. 

• Ongeveer twee keer per maand organiseert de stichting een live muziek concert in het Eindhovens 
theater Pand P (www.pand-p.nl) 

• Bij de programmering van deze concerten wordt de aandacht gericht op jong muzikaal talent met 
een eigenzinnig karakter, bij voorkeur uit de regio Eindhoven. 

• Per concert kunnen we maximaal 110 bezoekers ontvangen. 

• Wij vinden het belangrijk dat de tickets betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom blijven wij de 
ticketprijs laag houden. Hiernaast hebben we ook een voordelig abonnement ingevoerd. 

• De opbrengsten van de concerten komen ten goede aan de stichting en zullen worden aangewend 
om de muzikanten financieel te steunen. 

Middels deze werkwijze biedt de stichting een podium voor eigenzinnig muzikaal talent en op die manier 
worden de doelstellingen bereikt. 

6.2 De wijze van verwerving van inkomsten  
De inkomsten zullen voornamelijk bestaan uit donaties, subsidies en opbrengsten van concerten. 

6.3 Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting  
Het vermogen van de stichting wordt beheerd op een zakelijke rekening van de stichting.  
Behoudens kosten voor administratie, promotie en andere operationele kosten worden de verkregen 
inkomsten gebruikt voor financiële ondersteuning van de muzikanten. 

6.4 Beloningsbeleid van de stichting  
Het bestuur van de stichting Pand P Podium zal voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen. 
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed. 
De Stichting Pand P Podium heeft geen personeel en geen directie. 

6.5 Activiteitenverslag 
Voor een activiteitenverslag over het afgelopen seizoen verwijzen we naar het jaarverslag op onze 
website. 

6.6 Financiële verantwoording 
 Voor een financiële verantwoording over het afgelopen seizoen verwijzen we naar het jaarverslag op 
onze website. 
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