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1. Doel 

De Stichting TheaterINEZiatief is opgericht in 2014 en ingeschreven in het Handelsregister bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 62070231 sinds 10 december 2014.  

De Stichting TheaterINEZiatief is statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden. 

De stichting TheaterINEZiatief is actief op het terrein van vriendenkringen op het gebied van cultuur, 

fanclubs en overige kunstbevordering (SBI-code 94994). 

Doel volgens de statuten: 

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het  produceren, schrijven, promoten, 

spelen en zingen van  theatervoorstellingen, lezingen en concerten in Friesland en  overig 

Nederland en Duitsland, in de Nederlandse, Friese en  Duitse taal, overige gebieden en talen 

niet uitgezonderd, door Inez Timmer en andere door haar aangewezen personen.  

De stichting heeft tevens ten doel het ondersteunen van het ontwikkelen van concepten op 

voormelde gebieden, het  ontwikkelen en ontplooien van activiteiten om cultuur uit te  wisselen 

tussen Friesland, overig Nederland en Duitsland,  door middel van theater, lezingen, film, audio en/of  

multimedia presentaties.  

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

3. Het vermogen van de stichting ter realisering van haar doel  zal gevormd worden door:  het 

stichtingskapitaal;  subsidies en donaties;  erfstellingen, legaten en schenkingen;  eventuele andere 

verkrijgingen en baten. 

  



 

2. Bestuur 

 

a. Samenstelling 

De stichting heeft tenminste twee bestuursleden met een zittingstermijn van 3 jaren. Zij treden  

af volgens een rooster en zijn na afloop van een termijn terstond en onbeperkt herbenoembaar.  

Het bestuur streeft naar een samenstelling met vertegenwoordiging van verschillende  

deskundigheden, waaronder kennis van subsidieaanvragen en procedures, kennis van financiële 

administratie en verantwoording, kennis van publiciteit en netwerken, kennis van de organisatie 

van voorstellingen  en kennis van het culturele leven in Friesland en daarbuiten. 

Bestuurssamenstelling sinds april 2020: 

Voorzitter   : Dhr. Henk te Biesebeek 

Secretaris    : Mw. Addie Birkhoff 

Penningmeester : Mw. Pia Laning 

Lid   : Dhr. Assie Aukes 

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding, wel hebben zij recht op vergoeding 

van gemaakte onkosten. 

Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. De belangrijkste adviseur is Inez Timmer. 

 

b. Taakverdeling 

Voorzitter 

De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda op van de vergaderingen en zit deze 

voor. 

Secretaris  

De secretaris voert de correspondentie namens de stichting en zorgt voor de verslagen van de 

vergaderingen. De secretaris maakt tevens het concept van het inhoudelijke jaarverslag van de 

activiteiten van de stichting. 

De secretaris is door de overige bestuursleden gemachtigd om namens het bestuur van de 

stichting subsidies aan te vragen en subsidieverzoeken te ondertekenen. 

Het adres van het secretariaat is : 

Sytsingawiersterleane 37, 8605 CB Sneek 

Email: a.birkhoff@kpnplanet.nl 

Website: www.theaterineziatief.nl 

mailto:a.birkhoff@kpnplanet.nl
http://www.theaterineziatief.nl/


 

Penningmeester  

De penningmeester voert de financiële administratie van de stichting. 

De penningmeester stelt jaarlijks een jaarrekening op met een balans en een winst- en 

verliesrekening. Deze wordt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar vastgesteld 

in een bestuursvergadering, opdat aan de penningmeester decharge kan worden verleend. 

 

Lid 

Een van de algemene leden van het bestuur verzorgt de communicatie met de Vrienden van 

de Stichting TheaterINEZiatief  o.a. door het laten verschijnen van Nieuwsbrieven per e-mail. 

 

3. Financiën 

 

a. Algemeen 

Om de doelen te realiseren zet de Stichting zich  actief in tot het verkrijgen van financiële middelen 

door o.a. fondsenwerving (ook online) en voorts het verrichten  van alle activiteiten die in de ruimste 

zin die bevorderlijk  kunnen zijn voor het bereiken van de doelen.  

De bankrekening van de stichting TheaterINEZiatief is NL30TRIO0198054874. 

De stichting TheaterINEZiatief is niet BTW-plichtig en is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 

b. Projecten 

Voor ieder project wordt een begroting opgesteld met een dekkingsplan. Voor het dekken van de 

kosten van een project wordt een beroep gedaan op subsidiefondsen. De benodigde eigen inbreng 

van de stichting wordt doorgaans gegenereerd uit een deel van de uitkoopsommen van de te geven 

voorstellingen van het project.  

Het vermogen van de stichting wordt ingezet voor het realiseren van nieuwe projecten.  

Als een project geen subsidie ontvangt en in eigen beheer wordt uitgevoerd, wordt het project 

bekostigd uit de entreegelden of uit eerder ontvangen en gereserveerde entreegelden en eventuele 

overige inkomsten. 

 

4. Vrienden van de Stichting 

 

Personen die de stichting een warm hart toedragen kunnen vrienden worden van de 

Stichting TheaterINEZiatief. 

 



Vrienden/vriendinnen zijn personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren 

aan de Stichting TheaterINEZiatief om de  theaterproducties rond Inez Timmer mede 

mogelijk te maken. 

Twee personen op  hetzelfde huisadres kunnen Duo-vrienden worden voor minimaal € 25,- 

per kalenderjaar. Zij profiteren dan allebei van de voordelen voor Vrienden van de Stichting 

TheaterINEZiatief: 

 

• Nieuwsbrieven per mail. Uitnodigingen voor premières met korting op de 

toegangsprijs 

• Uitnodiging voor de jaarlijkse  Vriendenactiviteit  met  Inez Timmer en evt. andere 

artiesten 

• Deelname aan de verloting van een gratis concert aan huis te geven door Inez 

Timmer en evt. andere artiesten. 

 

Om contact te kunnen onderhouden  houdt  de stichting een lijst bij met namen, adressen en 

e-mailadressen van de vrienden. De gegevens worden zorgvuldig bewaard volgens ons 

privacybeleid. 

De stichting herinnert vrienden jaarlijks aan hun toegezegde bijdrage en verzoekt deze over 

te maken op  de bankrekening van de stichting. 

De stichting vraagt lokale vrienden ook om praktische ondersteuning bij voorstellingen, zoals 

bij kaart- en CD-verkoop. 

 

Een van de bestuursleden is verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met de 

vrienden. Correspondentieadres voor de vrienden: stichtingtheaterineziatief@gmail.com 

 

5. Jongerenbeleid 

De Stichting TheaterINEZiatief wil met haar culturele activiteiten alle generaties bereiken en 

dialoog bevorderen. Daarom is onze stichting aangesloten bij de CJP-Cultuurkaart. Bij 

openbare voorstellingen met kaartverkoop krijgen Cultuurkaarthouders korting op de 

entreeprijs. Deze korting wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op www.cjp.nl, waar ook 

ons aanbod onder de aandacht wordt gebracht. Onze stichting ontwikkelt bovendien 

educatieve voorstellingen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het 

middelbaar beroepsonderwijs en streeft in dat kader naar goede contacten met de 

betreffende scholen in Friesland. 

6. Publiciteit 

De Stichting TheaterINEZiatief heeft een website www.theaterineziatief.nl 

Op de website staan alle activiteiten van Inez Timmer als artiest en de gegevens over de 

projecten van de Stichting TheaterINEZiatief. 

Daarnaast worden sociale media ingezet voor het bereiken van publiek voor de voorstellingen en 

overige culturele activiteiten.  

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 15 april 2021. 
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