
Beleid Stichting Begunstigers Zwolse theaters 

1. Algemeen 

Stichting Begunstigers Zwolse theaters is een nevenstichting van Stichting Zwolse theaters. 

 

Zwolse theaters bestaat uit twee locaties en is geregistreerd onder de naam: Stichting Zwolse 

theaters. Theater de Spiegel is gevestigd aan het Spinhuisplein 14, 8011 ZZ in Zwolle en Schouwburg 

Odeon is gevestigd aan de Blijmarkt 25 in Zwolle. Zwolse theaters heeft als doelstelling het faciliteren 

van de podiumkunsten in Zwolle en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

Samenstelling bestuur en directie 

Het bestuur van Stichting Begunstigers Zwolse theaters bestaat uit: 

   De heer R.J. Zuidema  

   De heer J.H. Bezemer 

Directeur/bestuurder van Zwolse theaters is per 1 september 2018 de heer R. J. Zuidema. 

De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse theaters bestaat uit de volgende personen 

Voorzitter: De heer M.J.A.M.J van Vilsteren 

Leden:  De heer H.B. Nieman 

   De heer T. J Slager 

   Mevrouw S. Uitslag  

   De heer J.H. Bezemer 

 

Stichtingen van Theater de Spiegel en Schouwburg Odeon zijn: 

1. Stichting Zwolse theaters 

2. Stichting Begunstigers Zwolse theaters 

 

       2.Doelstelling Stichting Begunstigers Zwolse theaters 

 

2.1 De stichting heeft als doel: 

a. Het uitbreiden en het verhogen van het niveau van het cultuuraanbod ten behoeve van 

de bevolking van Zwolle en de regio. 

b. Bedrijven en instellingen in staat stellen zich te profileren als actieve cultureel 

geïnteresseerde onderneming. 

2.2 De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting kan haar doel verwezenlijken met   

alle wettige middelen, waaronder met name door het opbouwen, uitbreiden en 

onderhouden van een netwerk met het bedrijfsleven in Zwolle en haar regio en het in 

samenhang daarmee bevorderen van de ontwikkeling van culturele activiteiten. 

 

 



3. Actuele beleid 

De stichting Begunstigers Zwolse theaters als aparte stichting, stelt zich ten doel van de 

exploitatie van de Stichting Zwolse theaters tot nut van het algemeen. 

 

4. De werkzaamheden van uw instelling 

De directeur en medewerker relatiebeheer coördineren de activiteiten ten behoeven van de 

werving, zorgen voor communicatie hierover in brede zin, verzorgen de public relations en 

organiseren bijeenkomsten voor potentiële geïnteresseerden. 

 

 

5. De wijze waarop uw instelling de fondsen wil werven 

Zwolse theaters werft extra inkomsten middels het zakelijke netwerk, particuliere netwerk 

en fondsen. Hieronder vallen sponsoring, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en 

legaten en alle andere verkrijgingen en baten. 

 

 

6. De wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen zal beheren 

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het beheren en besturen van de 

Stichting Begunstigers Zwolse theaters. Minimaal één keer per jaar wordt er een vergadering 

gehouden met de bestuursleden bestaande uit de directeur en twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 

 

7. De wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen zal besteden 

Het bestuur van de Stichting besteedt de gelden voor 100% aan Zwolse theaters ten behoeve 

van culturele activiteiten. 

 

8. Liquidatie saldo bepaling 

Mocht de Stichting Begunstigers Zwolse theaters in de toekomst als ANBI ontbonden worden 

dan gaan de gelden van de Stichting Begunstigers Zwolse theaters naar de ANBI Stichting 

Zwolse theaters.  

 


