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1. Inleiding 
De Stichting voor Alternatieve Muziek (StAM) is opgericht door een aantal mensen die al langer op 

persoonlijke titel betrokken waren bij het organiseren van evenementen. In het Bokbieroverleg 

(2020)  zijn we er achter gekomen dat we graag door wilden gaan met het organiseren van kleine 

evenementen, maar wel vanuit een bestuursorgaan in de vorm van een stichting. De onderliggende 

reden is terug te vinden in ‘De huidige situatie’. Tijdens het Hilldevils overleg op 28 maart 2021 is de 

oprichtingsakte getekend en op 3 maart zijn we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. StAM 

was geboren. In dit ANBI beleidsplan is terug te vinden wat we allemaal willen bereiken en hoe we 

dat willen doen.  

Missie 
De ‘Stichting voor Alternatieve Muziek’ (StAM) is een non-profit organisatie die zich inzet voor de 
promotie, het behoud en de ontwikkeling van livemuziek ervaringen voor de hardere 
muziekstromingen zoals metal, hardcore en punk in West-Brabant. 
 

Doel 
StAM wil regio West-brabant op de kaart zetten voor alle liefhebbers van live ervaringen van hardere 
muziekstromingen en we richten ons daarbij op gestage groei van de kwaliteit en de omvang van de 
evenementen.  In onze statuten beschrijven we het doel formeler, maar we zeggen daarmee 
hetzelfde: “het (doen) organiseren van muziekbijeenkomstenin het alternatieve--segment, met de 
focus op stevige gitaarmuziek doch niet hiertoe beperkt, alles in de ruimste zin van het woord” 
 
 

Foto: Simon van der Putten, Roosendaal open Air 2019)  
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2. De strategie is gericht op een brede doelgroep 
StAM organiseert per jaar ten minste een outdoor evenement en een indoor evenement. Op de 

evenementen geven we nadrukkelijk ruimte voor lokaal en regionaal talent. Om werkelijk een 

verbindende factor te zijn bieden we kinderen tot 12 jaar gratis toegang. In het aanbod van eten en 

drinken houden we rekening met verschillende inkomensgroepen. Door de winst uit een evenement 

te investeren in volgende evenementen kunnen we steeds een gestage groei bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ted Gijsman, Roosendaal Open Air 2019 
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3. Huidige situatie, waar staan we nu? 
Het indoor en outdoor evenement bestaan al meer dan 5 jaar en hebben daarmee hun 

bestaansrecht bewezen. Tot nu toe was de organisatie ad-hoc en (financieel) kwetsbaar. De 

organisatie heeft daarom recentelijk besloten om hun kwetsbaarheid te verlagen door het vormen 

van StAM.  

 

Een culturele ANBI status is belastingtechnisch gunstig voor de sponsoren. We konden in 2019 al 

sponsorgelden en schenkingen verkrijgen door samen te werken met een stichting met een culturele 

ANBI status, maar ook voor andere evenementen zouden we dit willen regelen. Bovendien, om 

opbrengsten opnieuw te kunnen investeren in een volgend evenement, is het fijn om dat vanuit een 

centrale boekhouding te doen. 

 

Ook vraagt verdere doorgroei om een organisatie die op eigen benen staat en daardoor beter in het 

(sponsor)netwerk te positioneren is. Hiermee verkrijgen we zowel financiële onafhankelijkheid als de 

mogelijkheid meerdere evenementen te organiseren op verschillende locaties en toch donaties te 

ontvangen als een stichting met culturele ANBI-status. 

 

Foto: Lya van Dorst (Roosendaal Open Air 2017)  
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4. Activiteiten van de organisatie 
 
De organisatie van StAM in de huidige vorm is nieuw en werkt aan een verdere professionalisering.  
De organisatie werkt steeds toe naar een evenement. Daarbij zijn de volgende activiteiten van 
belang: 
 

- Het (doen) organiseren van(muzikale) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;  
- Het uitvoeren van onderzoek: wat zijn opkomende lokale en regionale artiesten en welke 

artiesten trekken nu ook de jongere generatie aan; 
- Werving van lokale en regionale bands, doch niet hiertoe beperkt; 
- Benaderen en offertes vragen voor bands via booking agency’s; 
- Organiseren catering voor alle portemonnees en eet- en drinkvoorkeuren; 
- Organiseren van voorzieningen (licht, geluid, techniek) 
- (doen)bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door 

gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; 
- samenwerken met diverse relevante organisaties en instellingen;  
- Overleggen en verslaglegging bestuursvergaderingen t.b.v. een goede organisatie en 

organisatorische verantwoording. 
- Opstellen begroting en jaarrekening, ten behoeve van haalbaarheidsonderzoek en financiële 

verantwoording;  
- het (doen) bieden van advies en/of begeleiding; 
- het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, 
nuttig en/ofgewenst kunnen zijn; 

- Doorlopend bieden we een online community op social media. 
 
 

De stichting beoogt niet het maken van winst; 
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5. Bestuur en organisatie, gegevens en zakelijke informatie 
StAM heeft een bestuur en maakt gebruik van een aantal commissies.  
 

Bestuur en commissies 
De bestuursleden hebben een gelijk aandeel in stemmingen en bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter: Jeroen van Tiggelen  
Secretaris: Simon van der Putten 
Penningmeester: Noortje van Ginneken 
 
Het bestuur is afhankelijk van de kennis en ervaring van twee commissies: 
Technische commissie (lid): Pieter Verpaalen 
Financiële commissie (lid) Mireille van Tiggelen 
 
De leden zijn onbezoldigd. Wel is het voorstelbaar dat een vrijwilligersvergoeding aan de orde in voor 
de bestuursleden en de vrijwilligers. (zie statuten art. 3.5) 
 

Contactgegevens: 
StAM 
T.a.v. Simon van der Putten (secretaris) 
Boudewijndonk 7 
4707 VZ Roosendaal 
Website: www.stichting-stam.nl 
E-mailadres: info@stichting-stam.nl  
 

Overige zakelijke informatie 
KvK: 82066310 
RSIN: 862323435 
Bankrekeningenummer: NL51 BUNQ 2057 2405 25 
ANBI-status: Ja 
 

Werknemers 
StAM heeft vooralsnog geen medewerkers in dienst, maar maakt wel gebruik van vrijwilligers in 
voorbereiding, tijdens de uitvoering en tijdens het opbreken en de evaluatie van evenementen. 
 
 
  

http://www.stichting-stam.nl/
mailto:info@stichting-stam.nl
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6. Financiën 
Op onze balans staan vrijwel geen structurele lasten. Ook hebben we geen vaste activa of assets die 
apart benoemd dienen te worden. Onze opbrengsten zijn incidenteel van aard, zoals ook onze 
kosten. Daarmee beogen we een lage kwetsbaarheid en een hoge mate van flexibiliteit. In de loop 
van de jaren willen we toe naar een strategische buffer, zodat we verder vooruit kunnen plannen. 
Het in eigendom krijgen van assets zit niet in het vooruitzicht, maar wordt eveneens volledig 
uitgesloten.  
  

Werving van geld 
Om onze doelstelling te kunnen bekostigen ontvangen we middelen uit giften, sponsoring, 
horecaopbrengsten, entreekaarten en subsidies. Sponsoren mogen in ruil voor hun donaties 
verwachten dat zij benoemd worden op social media, aandacht krijgen tijdens het festival en een 
uiting krijgen op bijvoorbeeld een spandoek bij evenementen.  
 

Beheer en besteding 
We streven naar een stichting met voldoende buffer om tegenvallers te kunnen opvangen en 
tegelijkertijd ook de groei van de omvang en de kwaliteit van de evenementen te bekostigen. Dat 
betekent dat de reserve in een gezonde verhouding moet staan ten opzichte van de begroting van 
het daaropvolgende jaar. In het jaarverslag verantwoorden we de reservepositie. 
Bij eventuele ontmanteling van de stichting zullen eventuele reserves worden gedoneerd aan een 
andere stichting met ANBI-status, bij voorkeur met een overeenkomstig doel. (zie statuten art. 15.5) 
 

Balans 
 
Baten 
Sponsoring, giften, subsidies, fondsen      3500 
Entree en baromzet        6500 
          10.000 
 
 
Lasten 
Stichtingskosten, inclusief ontwerp logo, website, vergoedingen      700 
Promotiematerialen (ontwerpen, drukwerk, social media, advertenties)                  500 
Hospitality (backstage voorzieningen, bijv. fris, maaltijden voor bands)             800 
Huur technische installaties, podia, venue, security       2.500 
Betaling bands         5.500 
          10.000 
     
 
De stichting is gestart in de loop van 2021. De financiële verantwoording van 2021 wordt daarom 
tegelijkertijd met de verantwoording van 2022 meegenomen in de jaarrekening van 2022. Dit is als 
zodanig opgenomen in de statuten. 


