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Voorwoord  
Stichting Het Blauwe Strand is ontstaan uit de behoefte in het culturele en maatschappelijke 
veld aan een stichting die het voertuig kan vormen voor subsidieaanvragen, waarvoor de 
aanvrager een rechtspersoon zou moeten zijn. 
Veel creatief talent komt momenteel niet tot wasdom, omdat beschikbare subsidies alleen 
toegekend worden aan rechtspersonen. 
Het Blauwe Strand vormt de oplossing voor praktische overwegingen van een aanvrager om 
zelf op het moment van aanvragen juist onder de vleugels van een al bestaande stichting in 
te dienen bij subsidiënten. 
 
Na een aantal jaren als slapende Stichting De Infobalie bleek het in 2020 relevant om de 
tenaamstelling te veranderen om zodoende meer (en combinaties van) culturele en 
maatschappelijke disciplines te kunnen faciliteren. 
Het Blauwe Strand wil ruimte bieden aan ontroerende, onthutsende, brutale, 
wonderschone, multidisciplinaire, poëtische, grensverleggende en inhoudelijk snijdende 
projecten. Juist in een tijd waarin wij als mensen troost, vervoering, vernieuwing en lichtheid 
nodig hebben om te kunnen dealen met onverwachte situaties en de gevolgen daarvan. 
 
De stichting kan rekenen op een ervaren bestuur en een gedegen netwerk en staat open 
voor initiatieven vanuit het hele land. 
 

Missie 
Het Blauwe Strand is voor mensen die mooie plannen hebben. Voor mensen met een 
gezamenlijke ambitie op het vlak van theater, beeldende kunst, muziek, dans, film, 
media, cultuur of duurzaamheid.  
Ook plannen voor samenwerkingen tussen een culturele instelling en een instelling 
uit het maatschappelijke domein zijn welkom, alsmede cultuurprojecten met een 
maatschappelijke meerwaarde. 
Stichting Het Blauwe Strand wil deze initiatieven een kans bieden om tot wasdom te 
komen en daartoe subsidieaanvragen in te dienen als stichting. 
Aanvragen die een beetje ‘dwars zijn’ om zo bestaande structuren te heroverwegen 
kunnen op sympathie van Het Blauwe Strand rekenen. 
 

Visie 
De wereld is mooi als we dat willen en dat vergt aandacht en goede zorg, zowel voor 
onze aarde, als voor ons als mensheid. Het Blauwe Strand ziet schoonheid, gelijkheid, 
authenticiteit, connectie en saamhorigheid als belangrijke kernwaarden om tot een 
menselijker leefomgeving te komen. 
 
Kunst en cultuur kleuren de wereld die Het Blauwe Strand voor zich ziet. Ze geven 
hem vorm en identiteit, ze bieden rust en introspectie, ontroeren en prikkelen de 
fantasie en de verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht is volgens ons levenskracht, ze 
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biedt mogelijkheden in oplossingen te denken, geeft antwoorden en opent deuren 
naar andere dimensies die het leven aantrekkelijker maken. 
We ambiëren een wereld waarin men zich bewust is van het feit dat cultuur een 
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de mens is en dat dit gekoesterd wordt. 
 
Het Blauwe Strand wil bijdragen aan een heilzaam klimaat voor uitwisseling en groei, 
voor leren van elkaar en ruimte geven aan wat nu en morgen nodig is. 
Het begint allemaal met bewustwording en daar draagt Het Blauwe Strand met 
genoegen aan bij. 
 

Thematiek  
Actuele maatschappelijke thema’s, experimentele projecten, een voorliefde de kunsten in 
brede zin en een fascinatie voor grensverleggende, dwarse invalshoeken. 

 

Filosofie  
 
‘Breng de kunst in het leven en het leven in de kunst’ (Martin Riebeek) 
 

Het maatschappelijke belang van Het Blauwe Strand 
 

• Het verrijken van de cultuur en maatschappij  
• Door gebruik te kunnen maken van Stichting Het Blauwe Strand om aanvullende 

financiering te verkrijgen, worden makers, groepen creatieven en combinaties van 
maatschappelijke en culturele initiatieven in de gelegenheid gesteld om te 
professionaliseren, te groeien, te innoveren en zich te versterken. 

• Stichting Het Blauwe Strand is op termijn van ondersteunende waarde in het 
professionaliseringstraject van getalenteerde jongeren die een carrière in het 
culturele veld ambiëren, maar vanuit hun achtergrond nog niet bekend zijn met de 
vereisten, het netwerk of de culturele infrastructuur. 

• Jonge mensen met capaciteiten biedt het bestuur van Het Blauwe Strand een 
netwerk en ervaring in besturen en daarmee krijgt de diversiteit op bestuursniveau in 
het culturele veld een boost. Daarmee wil Het Blauwe Strand het ‘Old boys network’ 
doorbreken. 

• Het Blauwe Strand wil een substantiële bijdrage leveren aan een gezond, divers en 
innovatief cultureel klimaat. 
 

Het draagvlak van Het Blauwe Strand 
 
Comité van aanbeveling: 
Jos Wilbrink  - directeur Wilbrink kunst- en cultuuradvies, voormalig directeur Noord 
Brabantse Kunststichting NBKS en adviseur Kunstloc Brabant 
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Adhesiebetuiging PlatformACCT  
 
In de culturele en creatieve sector wordt met veel liefde en passie gewerkt aan het 
realiseren van vele mooie activiteiten en zaken, waar heel veel mensen elke dag van 
genieten. 
In de sector zijn honderdduizenden werkzaam en het levert een grote bijdrage aan de 
werkgelegenheid en economie van Nederland. 
De missie van Platform ACCT is het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en 
creatieve sector, en zo een bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en 
bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. 
Eén van de speerpunten van Platform ACCT is professionalisering van werkenden. Dit omdat 
de werkenden beginnen vanuit hun passie, daar erg goed in zijn en daar graag hun energie in 
stoppen. 
Het vinden van opdrachten, het ontvangen van een eerlijke beloning en het simpelweg 
organiseren van voldoende brood op de plank sneeuwt daarbij snel onder. 
 Platform ACCT ondersteunt het initiatief van de Stichting Het Blauwe Strand dan ook van 
harte, omdat zij juist de creatieve werkers gaat ondersteunen op een punt waar zij minder 
goed in zijn: het opstellen, ontwikkelen en indienen van subsidieaanvragen voor de realisatie 
van al dat moois dat zij graag willen laten zien aan hun publiek. Daarnaast lost Stichting Het 
Blauwe Strand het probleem op dat het voor de meeste subsidieaanvragen noodzakelijk is 
dat de aanvraag door een rechtspersoon wordt gedaan. 
Wij wensen hierbij de Stichting Het Blauwe Strand veel succes! 
Sjoerd Feitsma, directeur platformacct.nl 
 
Adhesiebetuiging Kunstgebouw Zuid Holland 
 
De bedenkers en makers van kunst en cultuur zijn niet altijd ook de regelaars en rekenaars 
die nodig zijn om van de creatieve ideeënfase naar uitvoering en bereik te komen. 
Beginnende makers, eenpitters en jonge organisaties hebben niet altijd de knowhow en 
ervaring om tot succesvolle productie te komen. 
Om financiering te vinden voor kunst en cultuur is een stichting nodig, een ordentelijke 
administratie en transparant bestuur, en dat is maar goed ook. 
Een stichting oprichten is zo gepiept, maar om vervolgens aan alle verantwoordelijkheden en 
verplichtingen die daarbij komen kijken te voldoen is niet altijd eenvoudig.  
Het oprichten, besturen en verantwoorden van een organisatie, kunnen veel tijd en energie 
kosten, en vergt kennis van zaken. 
Stichting het Blauwe Strand biedt de mogelijkheid aan makers om in creatieve vrijheid, maar 
onder de vleugels van ervaren bestuurders, te werken aan kunst en cultuur. Als home-base 
voor makers en hun zakelijke zaken kan Het Blauwe Strand de hoogste drempels voor 
makers wegnemen en de organisatorische risico’s beperken, waardoor er ruimte ontstaat 
om van ideeën plannen en werk te maken. Ik ondersteun dit van harte. 
Aukje Bolle, Kunstgebouw Zuid Holland 
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Betekenis naam Het Blauwe Strand 
 

Het Blauwe Strand is een ‘Onbekende plek van avontuur’. Een tijdelijke locatie, zoals 
Oerol of theater op locatie. Het Blauwe Strand biedt een gevoel van ruimte en 
mogelijkheden aan de aanvragers van ondersteuning. 
De veelkleurigheid willen we terugzien in het bestuur en in de projecten die Het 
Blauwe Strand ondersteund. 

Doelgroepen  
 
Individuele creatieve makers of groepen mensen die voor een bepaalde periode 
(samen) een project willen realiseren en daar zelf geen stichting voor op willen of 
kunnen richten. 
In eerste instantie werkt Het Blauwe Strand met creatieve en maatschappelijke 
professionals, die een aantoonbare (kunst-)opleiding hebben afgerond of een 
relevant trackrecord hebben opgebouwd.  
Daarnaast is er jaarlijks ruimte voor een aantal culturele en/of maatschappelijke 
projecten van jongeren uit krachtwijken die met/voor/door groepen in de 
samenleving worden ontwikkeld met extra inzet voor rechtvaardigheid en 
verandering. Cultuurparticipatie door alle jongeren is in de ogen van Het Blauwe 
Strand, van belang voor een vitale culturele sector. 

Positionering  
Het Blauwe Strand onderscheidt zich door een combinatie van verschillende 
disciplines en (maatschappelijke) sectoren te honoreren. 
Vacuüm; er is vrijwel geen andere partij in Nederland die als rechtspersoon, makers 
en initiatieven een mogelijkheid biedt om (aanvullende) financiering te werven.  
Het Blauwe Strand is zelf geen maker of producent van een voorstelling, installatie, 
event of activiteit en brengt daarentegen wel de zakelijke expertise mee. 
Het Blauwe Strand vormt de brug tussen subsidieverstrekkers/subsidiënten en de 
(individuele) maker(s die zich verenigen in een initiatief). 
Het Blauwe Strand werkt alleen met onbezoldigde professionals in het bestuur en 
vrijwilligers voor voorkomende (marketing-)activiteiten. 
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Doelstellingen 2020-2021 e.v. 
 

• De stichting heeft ten doel theatrale, kunstzinnige en culturele projecten te 
realiseren en al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, 
daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn. 

• De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het faciliteren van 
verrassende, effectieve, originele projecten ten behoeve van verschillende 
doelgroepen, draagvlak te creëren, kennis over te dragen en informatie in te 
winnen. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

• Een tweetal aanvragen per jaar met omvang van twee- tot driehonderd-
duizend euro (€ 200.000,- tot € 300.000,-) 

• Een drietal aanvragen per jaar met een totale maximale omvang van  
€ 50.000,-. 

• Het portfolio kan uitgebreid worden met kleine projecten voor een vaste 
afdracht van € 250,- per project per jaar. 

• Het Blauwe Strand wil een culturele ANBI status verkrijgen. Dit maakt 
doneren voor zowel bedrijven als particulieren fiscaal aantrekkelijk (zie verder 
de paragraaf ANBI) 

Werkzaamheden  
 

• Het doel verwezenlijken door faciliteren bij financiering 
• Het Blauwe Strand is een niet-producerende stichting 
• Het bestuur houdt zich aan de Governance Code Cultuur, is voorwaardenscheppend 

aansluitend bij missie en visie en heeft de mogelijkheid om projecten te werven 
• Het bestuur vindt het waardevol om uit te breiden met juniorbestuursleden met een 

aanvullend perspectief dan nu vertegenwoordigd en streeft naar een correcte 
vertaling van de Code Culturele diversiteit en inclusie. 

• Het Blauwe Strand hecht aan de Code Fair Practice en stelt alles in het werk om in de 
begrotingen van de projecten, betrokkenen te laten honoreren volgens de geldende 
CAO of marktconforme tarieven. 

 

Het voordeel van Stichting Het Blauwe Strand 
• Aanvragen kan bij een relevant aantal fondsen alleen als stichting. Het 

oprichten van een stichting gaat via een notaris en daarvoor moet het 
initiatief of de maker statuten opstellen. Het Blauwe Strand biedt die 
stichtingsvorm al. 

• Een stichting oprichten kost geld en de maker of het initiatief heeft een 
bestuur nodig. Het Blauwe Strand heeft een deskundig en stimulerend 
bestuur. De aanvrager hoeft dus zelf geen bestuursleden te zoeken die de 
expertise van voorzitter, secretaris en penningmeester bezitten. En hoeft dus 
ook geen vergaderingen rondom de jaarrekening en de begroting te 
organiseren met dit bestuur. 

• Bovendien moet de aanvrager, om kans te maken op een toekenning, al een 
goed uitgewerkt plan hebben met een marketingplan, een activiteitenplan en 
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een gedegen begroting. Voor deze zaken staat onze partner coöperatie 
Onbegrensde Zaken u.a. klaar om haar expertise met het initiatief of de 
maker te delen. 

• Door zelf niet een organisatie te hoeven opbouwen, houdt de maker/de 
makers meer tijd over voor de artistieke, vernieuwende kant van hun 
projecten. 

• Het Blauwe Strand houdt standaard 5% van het aangevraagde bedrag in bij 
partijen of individuele makers die onder de vlag van Het Blauwe Strand in 
willen dienen, als vergoeding voor de geboden faciliteiten en expertise. Over 
het meerdere boven € 100.000 is de vergoeding 1%. 

• Voor jongeren uit een krachtwijk rekent Het Blauwe Strand 1% van het 
toegekende bedrag. Voor Het Blauwe Strand betekent dit dat zij maximaal 4 
projecten van dit kaliber per jaar kan faciliteren. 

• Voor een beperkt aantal kleine projecten rekent Het Blauwe Strand een vast 
bedrag van €250,- per project, per jaar. 

• N.b. Indien de partnerorganisatie Onbegrensde Zaken wordt ingezet voor het 
optimaliseren van een aanvraag, dan zal ook Onbegrensde Zaken een 
percentage inhouden op het totaal aangevraagde bedrag bij de subsidiënten. 
 

Ambitie 2021-2024 
Nederland verrijken met een vitale, gezonde, diverse culturele sector die ook 
verbinding maakt met het maatschappelijke veld. 
Donateurs werven om projecten te kunnen honoreren die Het Blauwe Strand de 
moeite waard vindt, maar waarvan de initiatiefnemers niet de middelen hebben 
(kunnen verwerven). 
 

Marketingkanalen 
 
In principe bedrijft Het Blauwe Strand alleen marketing voor de eigen stichting. Projecten van 
aanvragers zullen begeleid gaan van een daartoe geëigend marketingplan. 
 

• Website Het Blauwe Strand 
• Persoonlijke contacten (face to face) 
• Facebook, Instagram, Linkedin  
• Jaarlijks betaalde Facebookcampagne /Instagram 
• Flyers tbv uitdelen bij evenementen, cultuurcongressen en verzending aan 

relevante belangenverenigingen. 
• Free publicity - persberichten 
• Deelname aan seminars/beurzen, lobbying, blogs 
• Nieuwsbrieven van partners (oa Marion Beltman, Onbegrensde Zaken u.a. ea) 
• Via de aanvragers naar hun netwerk (word of mouth) 
• In 2021: ontwerpen van een freecard als give away aan relaties 
• In 2022: aanpassing website; aanvulling ‘donateursknop’ 
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Strategische partners 
 

• Onbegrensde Zaken u.a. 
• Platform ACCT 
• Jongerencultuurhuis Kanaleneiland Utrecht 
• En vergelijkbare instellingen in Nederland 

 

Bestuursleden 
Het bestuur werkt belangeloos voor Het Blauwe Strand. 

M. Beltman  Voorzitter 
M. Sneeuwloper Secretaris 
M. Dercksen Penningmeester 
H. Oul-Hadj Aspirant lid 
D. Ziad Aspirant lid 

 

Rooster van aan- & aftreden 
 

NAAM AANTREDEN 
Benoemd 

1E AFTREDEN 
Herbenoeming  

2e AFTREDEN 

Marion Beltman 26-8-2016 Najaar 2020 7/ 2028 
Mirjam Sneeuwloper 15-6-2020 7/ 2024 7/ 2028 
Merel Dercksen 15-6-2020 7/ 2024 7/ 2028 
Hannah Oul-Hadj Aspirant lid   
Dina Ziad Aspirant lid   

 
Het Blauwe Strand kent geen dagelijks bestuur. Bij Het Blauwe Strand zijn geen personen in 
dienst. Zie de bijlage voor de werkervaring van de bestuursleden. 
Het Blauwe Strand zal aan de publicatieverplichting gevolg geven door het beleidsplan en de 
begroting openbaar te maken op de website. 
 

Code Cultural Governance 
Stichting Het Blauwe Strand is zich bewust dat goed bestuur en toezicht noodzakelijk zijn in 
een sector waarin publiek geld wordt geïnvesteerd. We handelen integer en transparant, 
met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Initiatieven waarbij een van de 
bestuursleden persoonlijk betrokken is worden bij voorkeur niet behandeld, tenzij het 
desbetreffende bestuurslid de vergaderruimte verlaat en zich verder onthoudt van 
stemming. 
Het Blauwe Strand is georganiseerd volgens het bestuursmodel Het bestuur heeft geen rol in 
de dagelijkse uitvoering en ontvangt geen vergoedingen. Van het bestuur wordt een 
controlerende en adviserende rol verwacht. Het bestuur reflecteert jaarlijks op eigen 
functioneren. Onze statuten zijn opgesteld conform deze code. 
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Code Fair Practice 
Wij zijn ons bewust van de Fair Practice Code en de verantwoordelijkheden die dit met zich 
meebrengt. Projecten die worden ingediend onder de vlag van Het Blauwe Strand, worden 
getoetst op goed werkgeverschap voor alle betrokkenen aan het betreffende project. 
Afhankelijk van de discipline hanteert Het Blauwe Strand de richtlijnen die bijvoorbeeld het 
Mondriaanfonds, DuPho, of de CAO’s in de podiumkunsten aangeven. Bij opdrachtverlening 
betaalt Het Blauwe Strand marktconform. 
 

Code Culturele diversiteit en inclusie 
Het Blauwe Strand is een warm voorstander van diversiteit en inclusie, conform de 
Nederlandse samenleving. Zij zal elk project toetsen op fysieke en culturele toegankelijkheid, 
diversiteit in culturele achtergrond en een marketingaanpak die het publiek in brede zin doet 
toenemen. Dat maakt dat het bestuur aan zichzelf verplicht is divers van samenstelling te 
zijn, projecten te waarderen die diversiteit en inclusie als aandachtspunt hanteren en waar 
mogelijk aan te dringen op een diverse cast, bezetting of team. 
 

ANBI 
Het Blauwe Strand wenst de status van een Algemeen Nut Beoogende Instelling te 
verkrijgen, of te wel, ANBI. Donateurs van (culturele) ANBI’s hebben een extra 
belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 
 
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? 
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de 
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die 
onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in 
de aangifte vennootschapsbelasting.  
Lees hier meer over ANBI:  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bij
zondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beoogende_instellingen/ 

Begroting 
 
Zie bijlage 1 
 

Bijlage werkervaring bestuur 
 
 
Dina Ziad studeerde in 2015 af aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, als Bachelor of 
Fine Arts. Sindsdien is ze zeer actief in de (Utrechts) cultuursector waar ze interdisciplinaire 
tentoonstellingen en programmeringen maakt. In 2018 richt ze het platform Culture Cube 
op, maakt o.a programma voor de Belofte, werkte als projectmanager voor de multimedia 
studio Mr. Beam, is momenteel programmamaker binnen RAUM en werkt als curator voor 
het Into The Great Wide Open festival. 
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Met haar werkzaamheden zet ze zich in om de culturele en zakelijke sector dichter bij elkaar 
te brengen en diversiteit te stimuleren binnen de kunst - en cultuursector. 
 
 
Hannah Oul-Hadj werkt als projectleider en programmamaker bij kunstorganisatie The 
Beach in Amsterdam. Verder werkt ze als event manager bij kunstenaarssociëteit Arti et 
Amicitiae in Amsterdam. Hannah is afgestudeerd aan de Rietveld Academie richting 
audiovisueel en is medeoprichter van AUTOMANUAL, een platform dat participerende kunst 
realiseert. 
 
 
Mirjam Sneeuwloper werkt binnen het team Museale Zaken van het Amsterdam Museum, 
is boardmember bij het netwerk Queering the Collections NL, betrokken bij Salon de 
Muséologie en als consortium partner bij het onderzoeksproject 'The Critical: intersectional 
approaches for rethinking & retooling accessibility and inclusivity in heritage spaces.' 
 
Noemenswaardige museale projecten zijn o.a. Voices of Tolerance (networkbased education 
- Museum Ons’ Lieve Heer op Solder), Transmission (co creatie tentoonstelling - Amsterdam 
Museum), safe space programmering (publieksprogramma Amsterdam Museum) en Maison 
D'Amsterdam (De Nieuwe Kerk Amsterdam). Ze is sinds 2017 co-curator van de culturele 
Pride programmering: de Shakespeare Club en werkt daarbij nauw samen met kunstenaars, 
zelforganisaties en activisten die zich richten op de seksuele- en genderdiversiteit. 
 
Sneeuwloper richt zich met name op sociale verandering door middel van innovatieve 
netwerkprojecten die gebruik maken van de zachte kracht van culturele erfgoedinstellingen. 
Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van programma's die inclusie bevorderen door 
middel van co-creatie en participatie. 
 
 
Vanuit haar eigen bureau begeleidt Marion Beltman, culturele (erfgoed-)instellingen, 
ontwerpbureaus, creatieven, makers, artiesten en beeldend kunstenaars bij zakelijkheid en 
strategie.  
 
Zij bekleedde ruim dertien jaar beleids- en leidinggevende functies (o.a. Hoofd Utrecht 
Graduate School of Visual Art and Design en Studieleider Visual Art and Design 
Management) op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en werkt sinds 2007 als zelfstandig 
organisatieadviseur, cultuurmarketeer, businesscoach en trainer.  
 
Zo was ze o.a. zakelijk leider van het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur, adviseur voor de 
Rabobank kunstcollectie, interim-directeur Podium RASA en kwartiermaker voor de Witte 
Kerk in Heiloo.  
 
Tevens beoordeelde zij de meerjarige subsidieaanvragen cultuur in Arnhem en maakte zij 
deel uit van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur 2021-2024. 
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Verder is ze gastdocent in het kunstonderwijs (#ArtPassionMoney) en trainer bij 
opleidingsinstituut NCOI (bestuurskundige-, & marketing-modules). Marion Beltman 
bekleedt diverse bestuursfuncties bij culturele organisaties. 
 
 
Merel Dercksen is belastingadviseur, boekhouder, financieel dienstverlener. Zij helpt 
creatieve of culturele ondernemers met hun boekhouding, jaarrekening en 
belastingaangiftes. Ook denkt zij mee over de financiële toekomst of hun bedrijfsplan. 
Daarnaast verricht zij productieklussen in de cultuursector. Zij is zakelijk leider van de 
stichting Muziek aan bed en editor in chief van NierNieuws. 
 

 


