Van ambitie tot uitvoering

De plannen van
de Stichting Wormerveerse Vermaning
.
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De ambities
Een accommodatie bieden voor culturele en maatschappelijke
activiteiten.
Cultuurpodium met als kernen:
•
•
•
•
•

Klassiek aan de Zaanbocht
De Flux op lokatie
Jazz in de Noord
Jeugdprogramma - Potitco
Lezingen en boekbesprekingen - het
Nut

Broedplaats voor culturele- en
maatschappelijk initiatieven
• Expositieruimte voor kunstenaars
• In gesprek over de buurt &
Zaanstreek-Nrd

Werkruimte (vestigingsadres) voor lokale
initiatieven
•
•
•
•
•
•

Cultuur
Omgeving
Energie
Klimaat
Natuur
Zorg

Plaats voor overdenking, rouw- en
trouwdiensten en bijeenkomsten.
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Wat is er nodig - het resultaat
• Een lage (financiële) drempel en een stimulerende prijs/prestatie verhouding;
1. Lage kosten door een hoge bezettingsgraad en alles door vrijwilligers
2. Brede bekendheid
3. Samenwerking met partners.

• Een breed draagvlak bij de buurt, culturele- en maatschappelijke organisaties, het
bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
• Herkenbaar als “the place to be” in Zaanstreek-Nrd.

Maar ook;
• Een representatief en actief bestuur, actief als het gaat om beheer van onze relaties.
• Enthousiaste organisatie;
•
•
•
•
•

Werving en planning activiteiten & vrijwilligers / contracteren
Programmering, PR & Communicatie
Toegang, begeleiding & sociale hygiëne en catering
Gebouwbeheer, schoonhouden, onderhoud & techniek
Facturering en fin. administratie.
3

De bouwstenen voor de realisatie
• Transparantie m.b.t. financiën en activiteiten = jaarrekening.
• De jaarrekening is meer dan een verantwoording van inkomsten en uitgaven.

• Begroting & Werving van fondsen t.b.v.;
• De afronding van de restauratie
• Het verbeteren van de faciliteiten voor activiteiten (beeld, licht en geluid)
• Stimulering van het opstarten van nieuwe initiatieven.

• Scheiding van de financiering van restauratie, exploitatie en activiteiten;
• Restauratie te financieren vanuit fondsen e.a.
• Vaste kosten exploitatie & onderhoud vanuit bijdragen uit activiteiten
• Activiteiten worden gedekt uit eigen opbrengsten (ondersteuning aanloop kosten).

• Programmering, PR & Communicatie en promotie van activiteiten;
• Opbouw relaties, programmering, vrienden & bezoekers netwerk (e-mail & social media)
• Zichtbaarheid in lokale media.

• Ontwikkelen partnernetwerk;
• Culturele en maatschappelijke partners – activiteiten
• Facilitaire partners – inschakelen t.b.v. horeca, geluid, pr & communicatie.
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Het financiële plaatje

2019-2025
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