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1. Algemeen 

 
In 2012 is een eerste verbindend project in de Zaanstreek uitgevoerd, te weten “De Zaanse Kerst 
Theatertoer”. Door het grote succes van dit project en de deelname van diverse verschillende 
groeperingen is het idee ontstaan om vaker van dit soort projecten te organiseren. 
 
In 2015 is de stichting als onafhankelijke rechtspersoon opgericht. Initiatiefneemster en voorzitter is 
ds. Mirjam Sloots. 
Het eerste project van de stichting “Santiago De Musical” is uitgevoerd in 2016. Dit is het verhaal van 
de herdersjongen Santiago, die de wereld intrekt om in Egypte een voorspelde schat te vinden, naar 
het boek “de Alchemist” van Paulo Coelho. Ruim twintig organisaties in de Zaanstreek hebben met 
groot enthousiasme aan deze musical hebben meegewerkt. 
 
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2016 - 2020 
 
 

2. Doelstelling  
 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 
 
Mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden 
laten samenwerken aan een gezamenlijk projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren 
kennen en elkaars talent en achtergrond  leren waarderen. Voor en achter de schermen werken zij 
mee aan de uitvoering van een prachtig toneel of muziekstuk of andere manifestatie vanuit een 
samenbindend thema. Deze projecten dienen als een positief signaal zijn naar de Zaanse bevolking 
“dat het ook anders kan” in een tijd dat onderlinge verhoudingen verharden en spanningen tussen 
bevolkingsgroepen toenemen.  
 
De stichting wil haar doelstelling bereiken door minimaal eenmaal per twee jaar een nieuw 
samenbindend project uit te voeren. Nieuwe projecten kunnen worden geïnitieerd door het bestuur, 
maar tevens door één van de aangesloten groeperingen. 
 
 

3. De organisatie 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 leden en wordt verder zoveel 
mogelijk gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende groeperingen die aan de projecten 
medewerking verlenen.  
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.  
Alle functies binnen de stichting worden door vrijwilligers vervuld. 
 
Projectorganisatie 
Per nieuwe activiteit van de nodige omvang wordt een projectteam aangesteld die het project gaat 
organiseren en verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dit team zal bestaan uit leden van de 
deelnemende organisaties.  
Daarmee is de lijn naar de deelnemende organisaties goed gefundeerd.  
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In het projectteam dienen de volgende functies te zijn vertegenwoordigd: 
  
1.  Projectleiding en Coördinatie  
2.  Regie  
3.  Muziek  
4.  Facilitair (kleding/decor/licht/geluid  
5.  Financiën (subsidies, sponsoring, financiële administratie)  
6.  Publiciteit 
 
Per project wordt een aparte deeladministratie bijgehouden waarin alle inkomsten en uitgaven van 
dit desbetreffende project worden verantwoord. 
 
Vrijwilligers uit alle geledingen van de Zaanse samenleving  
Uit alle delen van de bevolking vragen we medewerking: scholieren, koren, fanfare of showband, 
theater- dans- en/of muziekschool, culturele en religieuze gemeenschappen. Afhankelijk van het 
soort project zijn theaterspelers nodig, muzikanten, dansers, decorbouwers, kostuummakers, 
mensen voor de catering, voor het installeren van geluid en licht, sjouwers en kaartverkopers. Na 
afloop van een project is er voor alle medewerkers gelegenheid terug te blikken en elkaar te 
ontmoeten.  

Per project kan het aantal vrijwilligers afhankelijk van de omvang oplopen tot 250 personen. 

Deelnemende organisaties 
Tot op heden hebben zich zo’n 20 verschillende organisaties uit de Zaanstreek bij de stichting 
aangemeld om bij de projecten van de stichting betrokken te zijn. De namen van deze organisaties 
worden op de website van de stichting vermeld.  
 

4. De financiën 
 
De stichting vraagt jaarlijks een geringe bijdrage aan de aangesloten organisaties ter dekking van de 
vaste kosten. 
 
Voor de start van een project dient een sluitende begroting te worden opgesteld.  
De inkomsten voor de verschillende projecten komen uit de volgende bronnen: 
 

- Kaartverkoop, entreegelden 
- Subsidies overheden 
- Bijdragen goede doelen fondsen 
- Bijdragen kerken en andere religieuze organisaties 
- Bijdragen bij de stichting aangesloten organisaties 
- Sponsoring bedrijfsleven 
- Opbrengst catering tijdens evenementen 
- Giften en donaties particulieren 

 
 
De deelnemende organisaties investeren ook in een project door tijdsinvestering van vrijwilligers en 
beroepskrachten, het beschikbaar stellen van repetitieruimten en door een deel van de kaartverkoop 
voor hun rekening te nemen.  
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Op langere termijn wordt gestreefd naar de volgende globale verdeling van de inkomsten per 
project: 
 

- Eigen inkomsten      25% 
- Bijdragen (inter-)religieuze organisaties    15% 
- Fondsenwerving en subsidies overheden   40% 
- Sponsoring bedrijfsleven     15% 
- Overige inkomsten, giften en donaties      5% 

Totaal        100% 
        ==== 
 
In verband met de werving van fondsen en donaties wordt de ANBI-status aangevraagd door de 
stichting. 
 
Per project wordt een financiële verantwoording opgesteld, die evenals de jaarrekeningen van de 
stichting op website van de stichting worden gepubliceerd. 
 
 

5. Publiciteit       
                                                                                                                                      

Het PR-team stelt per project een PR-plan op en zorgt voor tijdige en aansprekende publicaties in 
landelijke/regionale media, sociale media en interne berichtgeving binnen de deelnemende 
organisaties. Landelijke en regionale Tv-zenders worden benaderd om verslag te doen van de 
samenbindende projecten en de uitvoering daarvan. Per project wordt er een facebookpagina 
aangemaakt, waarop bezoekers het laatste nieuws omtrent een project kunnen volgen. Dit nieuws 
wordt samen met verhalen, foto’s en filmpjes ook via een projectwebsite verspreid. 
Ook via  www.samenbindendeprojecten.nl zal het actuele nieuws over projecten te volgen zijn.  
 
 
Zaandam, december 2017 
 
Het bestuur 

http://www.samenbindendeprojecten.nl/

