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Voorwoord

Dit beleidsplan is opgesteld om inzicht te
geven in de manier waarop we als stichting
onze doelstelling willen bereiken. Hiervoor
is gebruik gemaakt van de eisen vanuit de
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Op deze manier voldoen we aan de
publicatieplicht die geldt voor ANBI’s. Deze
ANBI-status heeft als voordeel dat
organisaties en particulieren hun giften
kunnen af trekken van de belasting en dat
we als stichting zelf ook geen
schenkbelasting hoeven te betalen over
schenkingen in het algemeen belang.
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Kim Oosterhoff studeert aan de opleiding
Docent Theater aan de NHL Stenden te
Leeuwarden. Ze heeft al geruime tijd
theaterlessen in Marum, Leeuwarden en
Groningen gegeven.

Kim is te bereiken via kim@stichting-
podium.nl of 06-10609545.

Adresgegevens:
Houtwal 1e

9363 EK
Marum
info@stichting-podium.nl
www.stichting-podium.nl

KvK:
83845895

IBAN:
NL43RABO037232010

Arnold Boekema werkt als Interim Manager
in het MKB. Daarnaast is hij actief (geweest)
in besturen van verenigingen sv Marum, DOS
Marum en stichting MaRun.

Arnold is te bereiken via arnold@stichting-
podium.nl of 06-41667539

Algemene
gegevens

BESTUUR

Voorzitter Melanie Mijnheer
Secretaris Ralf Buiter
Penningmeester Johan Bert Boonstra
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Missie Visie Ambitie
Op 3 september 2021 is stichting PodiuM opgericht op initiatief
van Kim Oosterhoff en Arnold Boekema. De stichting is
opgericht om als organisatie te fungeren voor het produceren
van een openluchtvoorstelling. Deze openluchtvoorstelling
vindt plaats op 3 mei 2023 en wordt gebaseerd op de moord
op 16 mensen op 3 mei 1943 op de toenmalige radarstelling
Löwe (Trimunt tussen Marum en Frieschepalen).

In de gesprekken over de uitgangspunten van de stichting
kwam naar voren dat er, ondanks aanwezigheid van toneel- ,
muziek- en andere culturele verenigingen, een leemte is van
een stichting voor kunst, cultuur en theater in Marum en
omstreken. Er bestaat een kloof tussen het kunst- en
cultuuraanbod dat Marum te bieden heeft en de vele
bewoners. Eerdere initiatieven in Marum die de verbinding
hierin hebben gemaakt, zoals Cultura, bestaan niet meer.
Stichting PodiuM wil een rol spelen in het stimuleren van kunst,
cultuur en theater in het Westerkwartier in de breedste zin van
het woord. PodiuM wil een groter draagvlak creëren voor
theater, kunst en cultuur in het Westerkwartier. Met Stichting

PodiuM zal er voor elk kind en volwassene een podium zijn.

Stichting PodiuM wil met de openluchtvoorstelling een
publiekstrekker creëren waardoor ook stichting PodiuM
naamsbekendheid opbouwt. Door deze voorstelling zullen niet
alleen cultuur-minnend Westerkwartier bekend raken met
stichting PodiuM maar ook mensen met speciale binding met
de (geschiedenis van de) regio en/of met de Tweede
Wereldoorlog. Tevens zal getracht worden om bekendheid te
creëren bij potentiële partners zoals o.a. gemeente,
basisscholen, Oranjecomité Marum en toneelverenigingen.
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Activiteiten
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Theater Workshops

Om Marum en omstreken alvast bekend te
maken met theater worden vanaf februari 4
workshops theater aangeboden. Deze
workshops vinden plaats in café Marktzicht
en worden afgesloten met een presentatie
aan familie, vrienden en kennis van de
deelnemers. Er zijn 3 leeftijdscategorieën
gepland.

Openluchtvoorstelling Trimunt

De activiteit waarvoor stichting PodiuM is ontstaan is een
grote openluchtvoorstelling op Trimunt (tussen Marum en
Frieschepalen) gebaseerd op de moord op 16 mannen op 3
mei 1943. Deze openluchtvoorstelling zal plaatsvinden op 3
mei 2023, 80 jaar na dato. Ook in de opvolgende week zal de
voorstelling een aantal malen getoond worden. Het verhaal zal
in ca. 5 voorstellingen voor totaal ca. 1750
bezoekers gespeeld worden.

De organisatie is in handen van Kim Oosterhoff
en Arnold Boekema. Gerenommeerde namen
Uit de cultuursector zijn al aangetrokken
waaronder cultureel ondernemer Emil Klok
en scriptschrijver Nico van der Wijk.



Financiën

Beleidsplan Stichting PodiuM 2021-2024 6

Momenteel is er nog geen financieel overzicht te tonen.

Inkomsten worden in 2021 en 2022 gegenereerd door donateurs en
acties zoals de Rabobank Clubkascampagne. Daarnaast wordt er een
start gemaakt met workshops in Marum. Deze inkomsten zullen
echter nog minimaal zijn.

In 2023 zal er een afzonderlijke begroting samengesteld worden
voor project Trimunt.

De fondsenwerving van de stichting 
gebeurt door gebruik te maken van het 

Fondsenboek, door cultuurscouts of door 
partners. 



Organisatie
Bestuur Stichting 

PodiuM
Melanie Mijnheer / Ralf 

Buiter / Johan Bert Boonstra

Zakelijke leiding

Arnold Boekema

Crew*

Artistieke leiding

Kim Oosterhoff

Crew*

*Crew PodiuM: marketing, productie,
dramaturgie, makers worden in overleg met
zakelijk en artistiek leider samengesteld. Het
succes van PodiuM staat of valt bij een
zorgvuldige research en geschikte makers en
crew. PodiuM staat voor kwaliteit en ‘bewaakt’
het format zorgvuldig. Daarom worden crew en
makers aangesteld door de zakelijk en artistiek
leider. Daarbij willen we altijd aansluiten bij en
gebruik maken van de lokale mogelijkheden en
richten we ons op een versterking van de lokale
culturele infrastructuur.
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Bestuur/Governance Het bestuur bestaat uit drie leden: mw. Melanie Mijnheer
(voorzitter), dhr. Ralf Buiter (secretaris) en dhr Johan Bert Boonstra
(penningmeester). Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Slechts kosten die direct ten behoeve van de stichting worden
gemaakt worden vergoed. Bestuursleden vertegenwoordigen gezamenlijk de
stichting. Elk bestuurslid heeft een gelijke stem. Bij opheffen van de stichting
komt een eventueel batig saldo ten goede aan een stichting met een soortgelijke
doelstelling. De stichting beoogd een culturele ANBI status.

Professionele medewerkers aan stichting PodiuM worden op projectbasis
ingehuurd tegen een marktconforme vergoeding. Daarbij hechten we belang aan
de Fair Practice Code. Deze door de sector opgestelde gedragscode gaat uit van
een eerlijke beloning voor uitvoerende artiesten, zodat er ook een
toekomstbestendige arbeidsmarkt ontstaat in de cultuursector.



Toekomst
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Stichting PodiuM is jong en heeft daarmee nog geen structurele positie
in de samenleving verworven. Hiervoor zal de stichting zich in de loop
van de tijd verder gaan ontwikkelen. Dit zal gaan afhankelijk van de
geluiden uit de samenleving en samenwerkingen.
In deze ontwikkeling zullen de uitgangspunten in de visie en strategie
gevolgd worden.


